
AYLIK VELİ BÜLTENİ
2018 - 2019

 EKİM 



| 2 |

Cumhuriyetimizin 95. Yılı Kutlu Olsun!

Sosyal Bilimler Bölümü önderliğinde hazırlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk  
ve silah arkadaşları için saygı duruşu ile başlayıp ardından İstiklal Marşı ile devam etti.

Cumhuriyete giden yolda azim ve kararlılıkla atılan adımların, ülkemizi istiklale ulaştırmasının 95. yılı, 
okulumuzda büyük bir heyecanla kutlandı. “Tarsus Belediye Bandosu”nun okul bahçesinde çaldığı marşlarla 
tören başladı. TAC öğrenci ve öğretmenlerinin eşlik ettiği marşlarla birlikte öğrencilere bayraklar dağıtıldı ve hep 
birlikte uçan balonlar gökyüzüne bırakılarak oditoryumdaki programa geçildi.

Okul Müdürü Günseli Yüksel’in anlamlı konuşması izleyicilere duygulu anlar yaşattı. Günseli Yüksel’in 
konuşmasının ardından öğrencilerin canlandırdığı Cumhuriyet kahramanlarımızı anlatan oratoryo ilgiyle izlendi. 
11. sınıf öğrencilerinin hazırladığı “Cumhuriyet Ne Demek?” videosu sırasında izleyicilerdeki coşku daha da arttı. 
Ayrıca “Cumhuriyet Ağacı” isimli yazıyı okuyan Özgür Coşkun, izleyicilerin Cumhuriyet’e farklı bir açıdan 
bakmasını sağladı.

Cumhuriyet’in ilanını konu alan drama izleyicilere bir kez daha milli duygular yaşattı. Müzik öğretmenleri Aslı 
Son ve Ayşegül Yıldıran ile 9. Sınıf öğrencilerimizin oluşturduğu koro “Ey Özgürlük” şarkısını söyleyerek 
izleyicilerdeki coşkuyu daha da arttırdı. Başar Eren Yelken’in Atatürk ve Cumhuriyet isimli şiiri okuması ile tören 
sona erdi.
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       Tarsus Amerikan Kolejinde Aşure Günü Etkinliği         

Endüstriyel Tasarım Konulu Sunum

Tarsus Amerikan Koleji öğrencilerinin önerisi ve Sofra ekibinin desteğiyle ihtiyaç sahibi bir ailenin 
çocuklarının eğitimine destek amaçlı Aşure Günü Etkinliği gerçekleştirildi. 

TAC bahçesinde gerçekleştirilen etkinlik Türk gelenek ve göreneklerini tanıtmak ve ihtiyaç sahibi bir 
aileye gönüllü olarak yardım etmek açısından oldukça önemliydi. 

Bunun yanı sıra yardımseverliği ve paylaşımcılığı simgeleyen bu geleneksel tatlı tüm okul ortamını bir 
araya getirdi ve etkinlik herkes tarafından büyük ilgi gördü. 

2013 TAC, 2018 ODTÜ Endüstriyel Tasarım Bölümü mezunu olan Koray 
Hisarlı, 18 Ekim Perşembe günü, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileriyle  bir araya 
gelerek “Endüstriyel Tasarım” alanı hakkında bilgilendirici bir mesleki sunum 
yapmıştır. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte farklı bir boyut kazanan ve farklı 
becerileri edinmeyi gerektiren Endüstriyel Tasarım, evrensel düzeyde önem 
kazanan mesleklerden biridir. Endüstriyel tasarım çalışma alanları medikal, 
sanayi, otomotiv gibi günlük ihtiyaçların yanı sıra mobilya ve tekne tasarımı 
gibi lüks olarak değerlendirilebilecek alanları da kapsamaktadır. 

Üniversite hayatının ilk yılından mezuniyete kadar nasıl derslerle 
donatıldığını anlatan Koray Hisarlı öğrencilerin geliştirmeleri gereken çizim, 
yaratıcılık gibi becerilere dikkat çekmiş, sonrasında kendi tasarımlarını 
öğrencilerle paylaşarak teorinin ürüne ürüne dönüştüğünü gözler önüne 
sermiştir. 

Sadece Türkiye’de değil, yurt dışında da birçok önemli üniversitede öne çıkan 
bu bölüme akademik eğitimin yanı sıra iyi bir portfolyo hazırlığı yapılarak da 
girilebildiğini öğrenen öğrenciler, mesleğe dair sorularını sorma şansı bularak 
alanla ilgili meraklarını gidermişlerdir.

Rehberlik Servisi tarafından organize edilen meslek tanıtım çalışmaları, 
öğrencilerin ihtiyaç ve ilgileri doğrultusunda devam edecektir.
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Tarsus Amerikan Koleji Beden Eğitimi Bölümü öncülüğünde 21 Eylül 2018 Cuma günü "Hazırlık 
Sınıfları Çadır Kampı Etkinliği''nin dördüncüsü gerçekleştirildi. 124 öğrenci ve 27 öğretmenin 
katılımıyla TAC bahçesinde gerçekleştirilen etkinlik kamp çadırlarının kurulmasıyla başladı. Çeşitli spor 
aktiviteleri ve oyunlarla devam eden etkinlikte öğrenciler yarışmanın keyfine varıp kazanmak için 
kıyasıya mücadele ettiler. Tüm öğrenci ve öğretmenlerin katıldığı mangal partisinden sonra karaoke, 
gece futbolu ve voleybolu maçlarıyla ortam daha eğlenceli bir hale dönüştü. Gece yarısına doğru 
öğrenciler kamp ateşinin başında mısır yiyip sohbetler ederek eğlenmeye devam ettiler. Öğrenciler 
sabah kahvaltılarını yaptıktan sonra çadırlarını topladılar ve çevre temizliği yaparak kampı 
tamamladılar.

Öğrenciler; dostlukların, arkadaşlıkların ve paylaşmanın yaşandığı kamptan güzel anılar biriktirerek 
ayrıldılar.

Doğayı Bahçemize Taşıdık!
TAC’de Çadır Kampı Keyfi
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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

Fen Dikey Müfredat Toplantısı Özel İzmir Amerikan Koleji

SEV Okulları Fen Dikey Müfredat Toplantısı Özel İzmir Amerikan Koleji Kampüsü’nde yapıldı.

Gün boyu yapılan değişik çalışmalarda müfredatı zenginleştirme ve uyumlaştırma konuları tartışıldı, iyi 
örnekler paylaşıldı.

 İkinci Yabancı Dil Bölümü 
 Dikey Müfredat Uyumlaştırma Atölye Çalışması

SEV Okulları İkinci Yabancı Dil Bölümü öğretmenleri 
ve yöneticileri, “Dikey Müfredat Uyumlaştırma 
Atölye Çalışması” için İzmir SEV’de buluştular.

Gerçekleştirilen çalıştayda öğretmenler ve 
yöneticiler gün boyu farklı etkinliklerle müfredatı 
zenginleştirme ve uyumlaştırma çalışmaları 
gerçekleştirdiler. 
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"Gezici Kütüphane"yi götürmeye devam ediyoruz

Tarsus Amerikan Koleji öğrencileri civar köylerdeki öğrencilere "Gezici Kütüphane"yi götürmeye devam 
ediyor. Kaleburcu köyünü ziyaret eden öğrenciler İngilizce dersi verdikten sonra ilkokul öğrencilerine kitap 
dağıttı. Toplum hizmeti projelerinde öncü olan TAC, öğrencilerini dünya vatandaşı olarak yetiştiriyor.

Hasan Karamehmet İlkokulu sınıf öğrencilerine yönelik 
akademik destek programı

Hasan Karamehmet İlkokulu 3 ve 4. sınıf öğrencilerine yönelik akademik destek programı bu yıl da öğrenci ve 
velilerin yoğun ilgisiyle başladı. 3 ve 4. sınıf öğrencilerinin 10 farklı ders grubunda eğitim alabilecekleri program, 
mayıs ayının sonuna kadar devam edecek. Toplum liderleri yetiştirmeyi kendine görev edinen Tarsus Amerikan 
Koleji, sadece kendi öğrencilerine değil yakın çevredeki öğrencilerin de gelişimine destek olarak bu misyonunu 
en iyi şekilde yerine getiriyor.



| 7 |

BABA-OĞUL DEV ADAMLAR 
TARSUS AMERİKAN’DA BULUŞTU

Potanın usta ismi Necati Güler, mezun olduğu lisesi Tarsus Amerikan Koleji’ni (TAC), kendisi gibi basketbolcu olan oğlu 
Muratcan Güler ile birlikte ziyaret etti. Baba-oğul Güler’ler, TAC’ye yaptıkları ziyarette, öğrencilerle hem sohbet ettiler 
hem de basketbol oynadılar.

Uzun yıllar milli takım forması da giyen Necati Güler, bundan tam 50 yıl önce ortaokuluna başladığı TAC’nin, hayatının 
en önemli kazançlarından biri olduğunu vurguladı. Profesyonel basketbol hayatının ilk temellerinin, TAC okul takımında 
geçirdiği yıllarda atıldığına dikkat çeken Güler şöyle konuştu:

TAŞ DOLU SAHADAN MİLLİ TAKIMA

“Basketbol serüvenim TAC’de başlayıp milli takıma kadar uzandı. O yıllarda asfalttan yapılmış, kış geldiğinde sular 
altında kalan, sular çekilince taşlardan oluşan basketbol sahasında yaptığım antrenmanların, o sahada basketbol 
öğrenmenin bana ne büyük fayda sağladığını ancak üst seviyede basketbolcu olunca anladım. Bana çok önemli iki şek 
kazandırdı o sahada basketbol öğrenmek. Birincisi top hakimiyetini öğretti; çünkü vurduğun top, taşa çarpıp farklı 
yerlere gidiyordu, bir şekilde hakim olmak zorunda olmayı öğreniyorsun. İkincisi dayanıklılık; basketbol oyunculuğum 
boyunca benim ayağım hiç burkulmadı. Çok büyük ihtimalle bu sahadan oldu.” 

“SAHA DEĞİL TUTKU ÖNEMLİ”
70’li yıllarda TAC’nin basketbol takımının Türkiye Şampiyonluğu da dahil çok büyük başarılara imza attığını hatırlatan 
Necati Güler, öğrencilere, “Basketbol sahanız ister çimenden ister asfalttan olsun fark etmez. Önemli olan, şartlar ne 
olursa tutkunuzu ve başarma isteğinizi ortaya koymanızdır.”

Necati Güler’in kendisi gibi basketbolcu olan oğlu Muratcan Güler de “Babamın 50 sene önce ortaokul hayatına 
başladığı TAC’yi birlikte ziyaret etmek, oradaki gençlerle sohbet etmek ve basketbol oynama fırsatı bulduğum için çok 
mutlu oldum. Bu muhteşem lisede bulunmak benim için ayrı bir gurur kaynağı oldu” diye konuştu. Öğrencilere okul ve 
profesyonel hayatı birlikte yürütmeleri tavsiyesinde bulunan Muratcan Güler, şunları söyledi:

“ÜNİVERSİTEYİ BIRAKIP TEKRAR BAŞLADIM”

“Günümüz eğitim sisteminde okulu ve profesyonel sporu bir arada götürmek kolay değil. Yoğun antrenman 
programları, maçlar, deplasmanlar ve okul hayli yorucu oluyor. Ben 19 yaşında Beşiktaş’ta oynuyordum. Okuduğum 
üniversitenin kampüsü ile Beşiktaş arası yaklaşık bir saatti ve benim her gün iki tane antrenmanım vardı. Üniversiteye 
gitmem imkansıza yakındı. Ben işin kolayını seçtim ve okulu bıraktım. Üniversiteden mezun olsam ne olur şeklinde 
yaklaşıyordum olaya. Ama üç sene sonra eşimle tanıştım. Kendisi bana ‘hangi okulda okuyorsun’ diye sordu. Ben de 
‘okumuyorum basketbol oynuyorum’ dedim. O da bana mutlaka okumam ve mezun olmam gerektiğini söyledi. Onun 
yönlendirmesiyle tekrar sınavlara hazırlandım ve yeniden başka bir üniversiteye üniversiteyi kazanıp mezun oldum. 
Bunun imkansız olmadığını gördüm. Siz de hem profesyonel sporu hem akademik hayatı bir arada yürütebilirsiniz.” 
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Tarsus Amerikan Koleji, SEV Eğitim Yöneticisi Mustafa Yolaç'ı konuk etti. Öğrencilere ilk olarak değişen sınav 
sistemi, hedefler, motivasyonun nasıl sağlanacağı ve çalışma yöntemleri hakkında sunum yapan Mustafa 
Yolaç, sonrasında öğrencilerin sorularını yanıtlayarak sunumunu bitirdi.

Değişen Sınav Sistemi,
 Hedefler 

ve 
Motivasyon

TAC Öğrencileri “Başarmak” için Okuyorlar 
Kitap okuyan öğrencilerin başarıları, garantidir. Bu yıl da hazırlık ve 9. sınıf öğrencileri, her bir öğrenciye İngilizcede 
bir okuma düzeyi tayin eden, bilgisayar kaynaklı bir okuma programı olan Achieve 3000’i kullanmaya devam 
ediyorlar. Öğretmenlerin her hafta verdiği konu, program aracılığıyla bireysel okuma düzeylerine göre değişen 
zorluk düzeylerinde kurgusal olmayan araştırma parçalarına dönüşüp öğrenciler tarafından okunuyorlar. Tarsus 
Amerikan Koleji, okuma becerilerini geliştirmenin en iyi yolunun, öğrencilerin okuma düzeylerine uygun metinler 
okumaları olduğuna inanıyor. Öğrenciler derste ve ders dışında ne kadar fazla İngilizce okuma yaparlarsa, okuma 
düzeyleri o kadar artar.  

Hazırlık Bölümü Müdür Yardımcısı Mr. Duane “Birch” Criswell, Achieve 3000 programının, Hazırlık ve 9. sınıf 
İngilizce programına derinlik ve seçenek eklediğini söylüyor. “Bu programın öğrencilerimiz arasında okuduğunu 
anlama ve aktif okuma becerilerini yaygınlaştırdığı şüphesiz. İyi okuyanlar, iyi yazan oluyorlar. Sadece kendi 
sınıfımda bile, derslerde ve ders dışında okuma çalışmaları yapan öğrencilerde, çabalarına paralel olarak 
olağanüstü gelişmeler gördüm” diye ekliyor. 

Achieve 3000 programı, öğretmenlerin, öğrenci gelişimini takip etmelerini sağlıyor. Öğrenciler, Stickler’da 
öğrencilerin okuma alanındaki başarılarını sergileyen köşeyi görmüşlerdir. Achieve 3000 verileri öğretmenlere, 
eylül başından itibaren okuma seviyelerini yükselten öğrencilerle ilgili rapor da veriyor. Eylül ayından itibaren 7 
hazırlık sınıfı öğrencisi 1050 üzerinde okuma seviyesine ulaşmış bulunuyor. Achieve 3000 programı, 1050 veya 
daha yüksek bir skora ulaşan öğrenciyi, 9. sınıf seviyesi için gereken okuma düzeyini karşılamış veya aşmış olarak 
değerlendiriyor. Başka bir başarı da, şu ana kadar 60 öğrencinin, okuma düzeylerini hazırlık sınıfına geldiklerinden 
beri 100 puanın üzerinde artırmış olmalarıdır. TAC öğretmenleri, öğrencilerin çok çeşitli konularda araştırma 
yazıları okumaktan keyif almalarını hedefliyor. Öğrenciler ne kadar okurlarsa, İngilizcede okuduğunu anlama 
becerileri o kadar gelişecektir. 

Achieve 3000, Türkiye’de e-öğrenim konusunda öncü olan GLOBED E-Learning şirketinin bir programıdır. GLOBED, 
TAC 2002 mezunu Esat Uğurlu tarafından kurulmuştur. GLOBED çalışanı olan ve TAC 2011 yılı mezunu Can Yücel, 
yılın başında kampüsü ziyaret ederek programı yeni öğretmenlere tanıtmıştır.   
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Tarsus Amerikan Kolejinin her yıl düzenlediği Yurt Dışı Üniversiteler Fuarı bu yıl 12 Ekim 2018 Cuma günü 
gerçekleşti. Bu yılın TAC öğrencileri on bir farklı ülkeden on dokuz üniversitenin temsilcileriyle bir araya gelme 
fırsatı buldular. Etkinlik, 12. sınıf IB öğrencilerinin üniversite temsilcilerini karşılaması ile başladı. Üniversite 
temsilcileri, yolculuklarından sonra dinlenebilmeleri için öğrenci salonuna alındılar.

On iki üniversite temsilcisi, 3, 4 ve 5. saatlerde üniversite tanıtım sunumlarını gerçekleştirdiler. Daha sonra 
öğrenciler gruplara ayrılarak sınıflarda yapılan on iki farklı sunum arasında dolaştılar ve her bir öğrenci üç farklı 
sunuma katılarak üniversite temsilcilerinden üniversitelerinin başvuru koşulları,  akademik ve sosyal durumları,  
kariyer imkanları hakkında bilgiler aldılar.

Öğleden sonra, yağmur nedeniyle Yurt Dışı Üniversiteler Fuarı açık alandan Mezunlar Sahası’na taşındı. 
Günün geri kalan kısmında öğrenciler ve veliler üniversite temsilcileri ile sohbet ettiler. Bu sayede 
üniversitelerin imkanlarını yakından tanıma fırsatı buldular. Öğrenci ve veliler, fuardan ayrılırken üniversitelerle 
ilgili sorularına cevap alabilmek için üniversite temsilcilerinin iletişim bilgilerini de aldılar. 

TAC’de Yurt Dışı Üniversiteler Fuarı

Fuara katılan okulların 
bulunduğu ülkeler: 

ABD

ABD bağlantılı olarak Katar

ABD bağlantılı olarak Abu Dabi

Hong Kong

İsviçre 

İspanya 

İtalya 

Bulgaristan 

Hollanda 

İngiltere 

Kanada 
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Unser Oktoberfest’18

Bu yıl yine farklı bir konsept ile dokuzuncu kez düzenlenen Oktoberfest Etkinliği, 11 Ekim 2018 tarihinde 
gerçekleştirildi. Nisan Zeynep Kurşun ve Alpay Özküçük’ün sunumuyla başlayan etlkinlik, “İzmir DAS-
AKADEMIE”nin hazırladığı  ”Die Tollen Vier” (Muhteşem Dörtlü) adlı yarışmayla devam etti. Stickler 
Oditoryum’a gelen öğrenciler öncelikle iki gruba ayrıldılar. Çekişmeli geçen bu yarışmada farklı etkinlikler 
bulunmaktaydı. Bu eğlenceli atmosfer içinde kazanan grup üyeleri ödüllerini aldılar. Ama sadece Stickler 
Oditoryum’da değil, Unity Binası giriş katı ve yemekhane hatta çalan okul zilinde bile Oktoberfest enerjisi 
hissedildi. Menüde sosis, patates salatası, pişmiş kırmızı lahana salatası ve Berliner tatlısı gibi yiyecekler 
sunuldu. 

Etkinliğin amacı, öğrencilere farklı kültürleri yakından tanıtmak ve sevdirmekti. 
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Tarsus Amerikan Koleji Kız Voleybol Takımı
 “Shepard Cup Turnuvası” İkincisi

19-21 Ekim 2018 tarihleri arasında, İzmir Amerikan Lisesinin organize ettiği, 10. kez düzenlenen Shepard Cup Voleybol Turnuvası’na 
katılan TAC Kız Voleybol Takımı, turnuvayı ikinci olarak tamamlamıştır.

Üsküdar Amerikan Koleji ile final oynayan TAC Kız Voleybol Takımı ilk sette önde olmasına rağmen az farkla şampiyonluğu kaçırdı. 
İzlenmeye değer muhteşem performansların sergilendiği maçlarda, kız takımımız, TAC’yi en iyi şekilde temsil ederek bir takım olduklarını 
herkese gösterdiler. 
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SEV Okulları Münazara Buluşması 

SEV Okulları Münazara Buluşması’nın ikincisi 12-13 Ekim 2018 tarihinde Üsküdar Amerikan 
Kolejinin ev sahipliğinde gerçekleşti. TAC’yi etkinlikte Nida Görkem Aktaş, Elif Dayı, Ece Özer, Ayser 
Selcen İleri ve Emine Zehra Demir’den oluşan münazara ekibi temsil etti. TAC ekibine Türk Dili ve 
Edebiyatı Öğretmeni Niyazi Pavlaz önderlik etti.  Öğrencilere münazara kültürü kazandırmak, etkili 
sunum ve konuşma becerilerini geliştirmek, kardeş okullar arasındaki dostluk ilişkilerini 
güçlendirmek amacıyla gerçekleştirilen etkinlik; münazara teknikleri, argüman bulma, karşı fikri 
çürütme, etkili sunum yapma vb. konularda Argüman Fabrikası’ndan gelen eğitmenler tarafından 
verilen eğitimle başladı. Eğitimlerin ardından kardeş okullar ikişerli şekilde eşleşerek iki adet 
münazara maçı yaptılar. Jüriler tarafından maçlarla ilgili verilen geri bildirimlerden sonra tüm 
okullar birlikte akşam yemeği yediler. Yemekte tüm öğretmen ve öğrencilerin kaynaştığı, herkesin 
çok keyifli vakit geçirdiği gözlemlendi. Ertesi gün yapılan iki maçın ardından tüm katılımcılara 
sertifikaları verildi. Her okulun kendi münazara takımından en iyi konuşmacı seçilerek, bu 
öğrenciler ödüllendirildi. 12 IB öğrencilerinden Nida Görkem Aktaş, Tarsus Amerikan Koleji en iyi 
konuşmacı ödülünü aldı. Etkinlik hem öğretici hem de çok keyifliydi. 

Misafir okullar; kendilerini evlerinde gibi hissettirdikleri için Üsküdar Amerikan Koleji öğretmen ve 
öğrencilerine teşekkür ederek okullarına döndüler. 
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Farklı Dönemlerden TAC Mezunları Yeni Öğretmenleri 
Yayla Evinde Ağırladı  

13 Ekim Pazar günü Tarsus Amerikan Koleji (TAC) Mezunlar Derneği üyeleri, Tarsus Amerikan 
Koleji eğitim kadrosuna bu yıl katılan öğretmenlere, okulun Namrun köyündeki yayla evinde 
“hoş geldiniz” dedi. Tüm misafirler gün içerisinde TAC Mezunlar Derneği Sekreteri Betül 
Abla’nın hazırladığı yiyeceklerin, içeceklerin keyfini çıkarıp sohbet ederken TAC mezunları, yeni 
öğretmenlere okulun tarihi ile ilgili bilgiler verdiler. Mezunlar, öğretmenlere sorular sorarak 
onları daha iyi tanımaya çalıştılar. TAC Mezunlar Derneği üyeleri, TAC’nin gelecek nesillere 
bırakmayı hedeflediği güçlü gelenekler hakkında bilgiler verdiler. Öğle yemeğinden sonra Türk 
ve yabancı öğretmenler, civardaki yürüyüş yollarını keşfetmek ve Namrun Kalesi’ni görmek için 
yayla evinden ayrıldılar. Tüm öğretmenler ve mezunlar büyüleyici yayla mazaralarını 
fotoğraflarıyla ölümsüzleştirdiler.   



19-20 Ekim tarihlerinde tüm öğretmenlerimize Google Drive’ın sunduğu yeniliklerin ve 
uygulamaların tanıtıldığı çalıştaylar gerçekleştirildi. Eğitim Teknolojileri Bölümü, yıl içerisinde 
gerek bölüm bazında gerekse de bire bir çalışmalar şeklinde eğitim teknolojilerindeki yenilik ve 
uygulamaları öğretmen ve öğrencilerimizle paylaşmaya devam edecektir.

Verimli çalışmalar dileğiyle!..

| 15 |

 |14 |

Türkiye Basketbol Federasyonu Paneli

11 Ekim 2018 Perşembe günü, TAC’de gerçekleştirilen panele Türkiye Basketbol Federasyonu 
Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Hüseyin Beşok, Türkiye Basketbol Federasyonu Basketbol 
Geliştirme Direktörü Sayın Fırat Eser ile Fanatik gazetesi basketbol yazarı Gökhan German, 
Milliyet gazetesi basketbol yazarları Ümit Avcı ve Gökhan Türe katıldılar.

Panelde Anadolu‘da basketbolun yaygınlaştırılması, daha bilinir şekle getirilmesi, geliştirilmesi 
ve aksayan yönlerine çözüm bulmak için yapılması gerekenler hakkında söyleşiler gerçekleşti. 
TAC öğrencileri panele yoğun ilgi gösterdiler.
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Almanca dersinde 10. sınıf öğrencileri “kıyafetler ve sıfatlar” konusunu pekiştirmek için gruplar 
halinde etkili bir kelime çalışması yaptılar. Önce bildikleri sonrasında da araştırdıkları 
kelimelerle çalışmayı sürdürdüler. Buldukları kelimeleri küçük kâğıtlara yazdıktan sonra sınıfta 
bulunan giysi görselleriyle eşleştirip çamaşır ipine astılar. Bu alıştırmada öğrenciler araştırma, 
grup içinde çalışma becerilerini geliştirdiler ve kelimeleri daha somut olarak algılayabildiler. 

Almancada Etkinliklere Devam
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