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TAC, 130. Kez Kapılarını Eğitim ve Öğretime Açtı!..

Tarsus Amerikan Koleji, 3 Eylül Pazartesi günü 2018-2019 eğitim ve öğretim döneminde 130. kez eğitim ve öğretime 
kapılarını açtı. Bu yıl Sağlık ve Eğitim Vakfının 50. yıl kutlamalarının da aynı  zamana denk gelmesinin büyük heyecan ve 
gururunu; okul idarecileri, öğretmenleri, velileri, mezunları ile tüm öğrencileri büyük bir coşkuyla yaşadılar.

Yeni eğitim-öğretim yılında TAC’ye başlayan Hazırlık sınıfı öğrencilerinin ve velilerinin ayrı bir heyecanı vardı ki bu da 
görülmeye değerdi.

Okulumuzdan bu yıl mezun olacak son sınıf öğrencilerimiz, tören alanına girişleri sırasındaki coşkuları ile herkesin 
beğenisini toplayıp renkli ve eğlenceli anlar yaşadıkları gibi herkese de bu enerjiyi aktarmayı başardılar.

Son sınıf öğrencilerimiz, her yıl olduğu gibi bu yıl da duygu ve düşüncelerini yansıtan, söylemlerini içeren görselleri astılar 
ve kardeşleriyle karşılıklı olarak TAC marşlarını söylediler, coşkuyla “BOM” çektiler. 

Bu yıl, okulumuzun açılış törenini Sağlık ve Eğitim Vakfı Genel Müdürü Binnur Karademir onurlandırdı. Yeni eğitim-
öğretim yılının açılışında; Okul Müdürümüz Günseli Yüksel, Okul Başdanışmanımız Andrew Leathwood ve Sağlık Eğitim 
Vakfı Genel Müdürü Binnur Karademir, konuşmalar yaparak öğrencilere ve velilere değerli mesajlar verdiler.

Okul Müdürü Günseli Yüksel öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada; sloganı akademik mükemmeliyet olan TAC’den tam 
donanımlı dünya vatandaşları olarak mezun olabilmek için; öncelikle okul kültürünü tanımalarını ardından hiç zaman 
kaybetmeden aktivitelerin ve sosyal hayatın bir parçası olmalarını tavsiye etti. TAC’de geçirilecek muhteşem yılların 
değerinin bilinmesini istedi. Ayrıca, TAC’nin ülkemizin ayrıcalıklı okullarından biri olduğunu ve gerek ülkemizin gerek 
dünyanın geleceğine yön verecek kişiler arasında TAC’liler olacağını bunun için de daha çok okuyup çaba gösterip 
inisiyatif kullanmak gerektiğini belirtti. Bunları başarmak için ekip çalışmasının ve sosyal olmanın çok önemli olduğunu 
ifade etti. 

Açılış törenlerimizde geride bıraktığımız eğitim ve öğretim yılı içerisinde, akademik başarılarının yanı sıra sosyal 
sorumluluk projelerinde, sanat, spor ve birçok alanda gerçekleştirdiği çalışmalar ile her dönemden ön plana çıkan ve 
dönemin en yüksek “TAC Onur Puanı”na sahip bir öğrenci TAC Mezunlar Derneği tarafından ödüllendirildi. 

Tören, TAC öğretmen kadrosuna bu yıl katılan öğretmenlerin öğrencilere tanıtılmasıyla sona erdi. 

2018-2019 eğitim-öğretim yılının TAC ailesi için sağlıklı, mutlu ve başarılı bir yıl olması dileğiyle!..



TAC 2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılı Eğitim Kadrosu

Tarsus Amerikan Koleji, Tam Donanımlı, Tecrübeli, İdealist, Yeniliklere Açık ve 
Dinamik Eğitim Kadrosu ile 2018 – 2019 Eğitim ve Öğretim Yılına Hazır!..
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2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Okul Aile Birliği Seçimi 20 Eylül 2018 tarihinde gerçekleştirildi.
Seçimler sonucunda, TAC Okul Aile Birliği Yönetim ve Denetim Kurulu listesi şu şekilde belirlenmiştir: 

TAC Yönetim Kurulu üyeleri, katkı veren ve katılımda bulunan tüm velilere teşekkür ederek yeni eğitim-öğretim yılında 
okulun tüm paydaşlarıyla iş birliği içerisinde güzel çalışmalar gerçekleştirmeyi umduklarını; sağlıklı, başarılı ve keyifli bir 
eğitim-öğretim yılı dilediklerini belirttiler. 

TAC Okul Aile Birliği Seçimi

Yönetim Kurulu 
Asil Üyeler
Halis Dokgöz  12.sınıf
Tülay Sevgi Can   11.sınıf
Önay Ok 9.sınıf
Ayşe Kıralp 9.sınıf
Neşe Bezek 12.sınıf

Yedek Üyeler
Lebibe Aytekin   12.sınıf
Gül Özdemir   9.sınıf
Özlem Yengüner  9.sınıf
Ümmühan Koç  10.sınıf
Zeynep Doğulu   Hazırlık

Denetim Kurulu Üyeleri
Asil Üye: Füsun Koçak      Hazırlık
Yedek Üye: Yeliz İpkıran  Hazırlık
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Okulumuza Bu Yıl Başlayan Yatılı Öğrencilerimiz

2018-2019 eğitim ve öğretim yılı Yatılı Öğrenci Oryantasyonumuz, 01 Eylül, 2018/Cumartesi günü saat: 
14.30’da okulumuza yeni başlayan öğrenci ve velilerinin kampüsümüze gelişleriyle başladı. Öğrenci ve velileri, 
Stickler Oditoryumda TAC’de yatılı yaşamının anlatıldığı sunumu dikkatle dinlediler. 

Sunum, Okul Başdanışmanımız Andrew leathwood ve Okul Müdürümüz Günseli Yüksel’in açılış konuşmaları ile 
başladı. Okulumuz Yatılı Bölümünden de sorumlu Akademik Müdür Yardımcısı Gülay Damar’ın tüm yatılı 
ekibini tanıtımından sonra Akran Rehberlerimizin samimi bilgi paylaşımları programa devam edildi. Okul 
Doktorumuz ve TAC Mezunlar Derneği Başkanı Ali Cerrahoğlu, revir ve yemekhane ile ilgili bilgiler verdikten 
sonra Rehberlik Bölüm Başkanı Sinan Öz, okulumuz Rehberlik Servisini tanıtıp Hazırlık Sınıflarıyla ilgilenecek 
Rehber Öğretmenleri tanıttıktan sonra Rehberlik Servisinin çalışmaları hakkında bilgi paylaşımında bulundu. 
Toplantı, öğrencilerimizin oda kuralarını çekip odalarını belirlemeleriyle sona erdi.

Okul İdarecilerimiz, yatılıdan görev yapan kadromuz, Akran Rehberlerimiz, Rehberlik servisimiz ve okulumuza 
bu yıl başlayan yatılı öğrenci ve velilerimizin katılımıyla okul bahçemizde yenen akşam yemeği sonrasında 
öğrenciler aillerinden ayrılarak Rehber Öğretmenlerimiz ve Akran Rehberleri ile birlikte kaynaşma etkinliğinde 
bir araya geldiler. 

İlk günün ardından sıcak ama güzel bir Tarsus sabahına uyanan öğrenciler, öğretmen ve velileriyle birlikte 
yenen kahvaltı sonrasında Tarsus turuna katıldılar. Tarsus turu sonrasında spor, müzik ve drama etkinliğiyle 
hem okula, hem öğretmenlerine hem de arkadaşlarına alışma yolunda hızlı adımlar atan öğrencilerin 
mutlulukları yüzlerine yansımasından velileri ve öğretmenleri de mutlu oldular. 

Tüm öğrencilerimize sağlıklı, başarılı ve mutlu bir eğitim-öğretim yılı diliyoruz. 
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TAC 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Kulüp Seçimleri 
Gerçekleşti

Tarsus Amerikan Koleji 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı kulüp seçimleri tüm öğretmen ve 
öğrencilerin katılımıyla bir şenlik havasında gerçekleşti.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da öğrencilere kulüp seçenekleri sunuldu. Öğrenciler tercihleri kırk 
dört kulüp içerisinden yaptı. Tarsus Amerikan Koleji bahçesinde tüm öğretmenler stantlar 
açarak kulüplerinin tanıtımını yaptılar ve bu tanıtım sırasında öğrencilerin ilgisini çekmek için 
görsel ve işitsel destek kullandılar.

Bir kulüp saati süren bu tanıtımın, hem eğlenceli hem de öğrencileri bilgilendirme açısından 
yeterliydi. Öğrencilerin, kulüp sunumunda birçok seçenek karşısında seçimlerinde kararsızlıklar 
yaşadığı da gözlerden kaçmadı.
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Almancada Etkinlikler Başladı

Tarsus Amerikan Koleji 9. sınıf öğrencileri Almanca dersinde vücudun bölümleri ve 
organlar konulu kelime çalışması yaptılar. Öğrenciler bu çalışmaya aktif katılım sağlayarak 
araştırma ve grup içinde çalışma becerilerini geliştirdiler. Çalışma sonunda ortaya çıkan 
ürünler sınıfın ve koridorun duvarına asıldı.
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SEV Amerikan Okulları Beden Eğitimi ve Spor bölümlerinin zümre öğretmenleri, 28-29 Ağustos 
2018 tarihlerinde SEV Amerikan Koleji (SAC) ev sahipliğinde gerçekleşen çalıştaya katıldılar. 
Çalıştayda dört kardeş okulun; ilkokul, ortaokul ve lise seviyelerindeki tüm beden eğitimi 
öğretmenleri hazır bulundu.  

Çalıştay süresince öğretmenler; girmiş oldukları sınıf seviyelerindeki beden eğitimi derslerinde 
kullandıkları fiziksel ölçüm metodlarını, teknolojiyi, İngilizceyi, teorik ve pratik uygulamalardaki eğitim 
metodlarını birbirleriyle paylaştılar. Bu uygulamaların, yöntem ve tekniklerin sonuca ulaşmada ne 
kadar etkin rol oynadığının gözden geçirilmesi, tüm katılımcıların bunlardan faydalanmasını sağladı; 
aynı zamanda tüm öğretmenlere yeni fikirler verdi.

SAC Okul Müdürü Elvan Tongal’ın açılış konuşması ile başlayan çalıştay programı, sırası ile; Dale 
Orlando Taylor (SAC Başdanışmanı), Rasim Küçükkurt (Yönetim Kurulu Üyesi, Spor Komitesi 
Başkanı ve TAC Mezunu), Necati Güler (Spor Komitesi Üyesi, Milli Basketbolcu ve TAC Mezunu), 
Cemil Ergin (Spor Komitesi üyesi ve TAC Mezunu), Gonca Dilik’in (Milli Voleybolcu) konuşmalarının 
ardından, yeni spor kompleksinin tanıtımı ile devam etti. 

SEV Okulları Beden Eğitimi Öğretmenleri Buluşması

Program, Voleybol Dostluk Müsabakası ile tamamlandı. 

Çalıştay sonunda tüm katılımcılardan olumlu geri bildirimler alındı ve kurumsal kimlik çatısı altında 
gerçekleşen bu organizasyon, öğretmenlerin derslerindeki güncel eğitim-öğretim yöntem ve 
tekniklerini daha yakından tanımalarını sağladı.  
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Yeni 
Üniversite Sınav Sistemi

 YKS

26 Eylül 2018 Çarşamba günü tüm velilerimize yönelik YKS veli konferansı yapılmıştır. Çoğunlukla 
12. Sınıf velilerimizin katıldığı konferansta Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT)
hakkında detaylı bilgiler verilmiştir. Bununla birlikte puan türlerinin hesaplanmasında hangi dersin ne
kadar etkili olduğu konusu ayrıntılı olarak anlatılmıştır. Büyük değişikler olan sistem enine boyuna el
alınmış, avantaj ve dezavantajları ile analiz edilmiştir.  Velilerimiz, sistem hakkında akıllarına takılan
bütün detayları sorma fırsatı bulmuşlardır.

YKS kapsamında yer alan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT), öğrencinin lise 
öğrenimi boyunca elde ettiği kazanımların ölçüldüğü sınavlardır. Bu durumda, YKS sınavına sadece 
12. sınıfta hazırlanmayı düşünmek yanlış bir düşüncedir. Bunun için hazırlanma süresine dikkat
edilmesi gerekmektedir. Hedef belirlemek, uzun vadeli bir süreç olan sınava hazırlık sürecinde
motivasyonu artırıcı en önemli etkendir. Hedefler, üniversite, bölüm ve net bazında belirlenmelidir.
Ayrıca kısa süreli bir koşu değil uzun soluklu bir maraton olan sınav hazırlık süreci bütün aileyi
etkileyen ve aktif katılımını gerektiren bir süreçtir. Bunun yanında öğrencilerin düzenli ve sistemli
şekilde deneme sınavlarına girmeleri gerekmektedir. İlk etapta bu sınavlarda soruları cevaplamaktan
ziyade maksimum düzeyde konsantrasyonu sağlama ve kişisel olarak kendi stillerini keşfetmeleri çok
önemlidir.

Bu zorlu süreç sonucunda bütün öğrencilerimizin hedeflerine ulaşmaları dileğiyle.

TAC Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi
Bölüm Başkanı ve Uzman Psikolojik Danışman: Sinan ÖZ
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TAC, 15 Eylül Dünya Çöp Toplama Günü’nde Farkındalık Yarattı!

Tarsus Amerikan Koleji öğrencileri 15 Eylül Cumartesi günü Adana ve Mersin’de bir araya gelerek çöp 
toplama etkinliğine katıldı. 

Etkinlik öncesi Doğa Bilimi Kulübü üyeleri, birçok afiş hazırladı ve etkinliğin sosyal medya üzerinden 
tanıtımını yaptı. 

Mersin’de 16.30’da, Adana’da 18.00’de başlayan etkinlik; okul dışından da çevre dostu birçok 
vatandaşın katılımıyla sona erdi.
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Balkanlar Master Atletizm Şampiyonası

Tarsus Amerikan Koleji, 21-23 Eylül 2018 tarihinde Slovenya’nın Celje şehrinde yapılan Balkan 
Atletizm Şampiyonası’na oldukça fazla sayıda temsilci gönderdi. Okul Başdanışmanı Andrew 
Leathwood (cirit ve 5000 m), Dr. Ali Cerrahoğlu (yüksek atlama), Yeşim Cerrahoğlu (5000 m 
yürüme yarışı) ve SEV Yönetim Kurulu üyesi Rasim Karakurt (yüksek atlama ve 5000 m) Tarsus 
Amerikan Kolejini, Sağlık ve Eğitim Vakfını başarılı bir şekilde temsil ettiler. Tarsus Amerikan 
Kolejini temsil eden sporcular; cirit, yüksek atlama ve yürüme yarışlarında çeşitli madalyalar 
kazandılar, Balkan ülkelerindeki eski arkadaşları ile görüşme fırsatı buldular ve yeni arkadaşlar 
edindiler. Mr. Leathwood’un arkadaşlarından birinin evine davet edildiklerinde ise Balkan 
kırsalının harika manzaralarının ve geleneksel Slovenya yemeklerinin tadını çıkardılar.

Şampiyonaya katılan tüm temsilciler; öğrencilere, öğretmenlere ve mezunlara hayatları boyunca 
fiziksel olarak aktif olmayı önerdi. 
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