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Tarsus Amerikan Koleji 
Lise Erkek Basketbol A Takımı 

Mersin Şampiyonu 

2018-2019 eğitim-öğretim yılında, okul basketbol takımımız oynadığı tüm müsabakaları kazanarak Mersin 
Şampiyonu olmuştur. 

İl ve İlçelerden 50’den fazla okul takımının katılımı ile gerçekleşen Lise Genç Erkekler A kategorisi Basketbol 
müsabakaları sonucunda, Tarsus Amerikan Koleji Lise erkek basketbol takımı, namağlup şampiyon olarak, 
okulumuzu 10-13 Ocak 2019 tarihlerinde gerçekleşecek olan, Okul Sporları Türkiye Şampiyonası Grup 
Birinciliğinde temsil etme hakkı kazanmıştır.

Müsabakalar sonunda sıralama şu şekilde olmuştur.

1-TARSUS AMERİKAN KOLEJİ
2-EVRENSEL KÜLTÜR KOLEJİ
3-ÖZEL İÇEL KOLEJİ
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Kariyer Günü 2018

11 Aralık, Salı günü, 24 alanda ve hepsi de kariyerinde çok güçlü olan TAC Mezunu konukların yer aldığı, 9-12 
sınıf öğrencilerimizin kariyer ve meslek planlamalarını yapmalarında eşsiz katkı sağlayan çalışma 
gerçekleştirildi. 

Kariyer gününde öğrencilerimize yetenek, ilgi ve değerlerini fark ederek bunları nasıl geliştirebileceklerini 
öğretmek hedeflenmiştir. Öğrencilerin de bu sayede gelecekte neler yapmak istediklerini daha kolay bir şekilde 
planlayabilmeleri sağlanmaktadır. 

Bu özel gün Okul İdaresi, TAC Mezunlar Derneği, Kurumsal İletişim ve Rehberlik Servisinin çok uzun çalışmaları 
sonucu başarılı bir şekilde tamamlanmıştır.
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Tarsus Amerikan Koleji 
Gezici Maker Kütüphanesinin İlk Ziyareti  

Eğlenceli ve Öğretici Aktivitelerle Başladı!

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

Makerspace Hareketi; öğrencilerin eleştirel düşünme, yaratıcılık ve iş birliği gibi alanlarda uygulamalı 
öğrenmelerini sağlarken teknolojiyi de uygulayarak kavramalarına yardımcı olmaktadır. 

TAC Gezici Kütüphanesi, toplum hizmetleri kapsamında düzenli olarak gittiği kardeş okullardaki aktivitelerine  
bu hafta ilk defa  maker aktivitesini de ekledi. 

1 Aralık 2018 tarihinde gerçekleşen ilk aktivitede mühendislik tasarımı, kinetik ve potansiyel enerji hakkında 
bilgi veren öğrenciler, eğlenceli ders planlamasında balonla çalışan araçlar tasarladılar. Tasarladıkları araçları 
geri dönüşüm malzemeleri kullanarak inşa eden öğrenciler daha sonra bu araçlarını yarıştırdılar.  
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TAC 11. ve 12. Sınıf öğrencilerinin 
Hasan Karamehmet İlkokulu öğrencilerine Yeni Yıl partisi 

TAC 11. ve 12. Sınıf öğrencilerinin toplum hizmeti kapsamında çalışmaları devam ediyor. Bu yıl da 
kardeş okulumuz Hasan Karamehmet İlkokulu öğrencilerine harika bir Yeni Yıl partisi düzenlediler.

Süslemelerden, ikramlara, hediyelerden, görev dağılımına kadar her detayla ilgilenen IB 
öğrencilerimiz misafir öğrencilerin gözünde umut, yüzünde gülümseme, kalplerinde sevgi bıraktılar. 
Emeği geçen öğrencilerimize çok teşekkür ederiz.

Bulgaristan’da yapılan gitar yarışmasında ikincilik ödülü

TAC Hazırlık sınıfı öğrencimiz Barkan Canbolat, Bulgaristan’da yapılan gitar yarışmasında ikinci olup hem 
ülkemizi hem de okulumuzu gururlandırmıştır. Barkan’ı gönülden kutluyoruz.
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TAC’55 Engin Ünsal öğrenciler ile buluştu. 
TAC 1955, Talas 1951 Mezunu, SEV Kurucusu ve Mütevelli Heyeti Üyesi Sayın Engin Ünsal 27 Aralık 2018 
tarihinde TAC’yi ziyaret etti. Öncelikle 9-11. sınıf öğrencileriyle Talas Oditoryum’da, ardından da 12. 
sınıflarla Stickler Oditoryum’da bir araya gelen Engin Ünsal öğrencilere TAC’nin geçmiş günlerini, TAC’li 
olmanın önemini anlattı ve mesleki deneyimlerini paylaştı. 

Öğleden sonra mezunlarla bir araya gelen Engin Ünsal, okul müdürleri ve mezunlarla birlikte okul turu 
yaparak sohbet etti. Engin Ağabeyimiz mezun olduğu günden bu yana TAC’ye bağlılığını hiç azaltmamış ve 
tüm yaşamı boyunca hizmet vermeye devam etmiş olan bir Talaslı ve TAC’lidir. 

Engin Ünsal gün boyu öğrencilerle, öğretmen ve idarecilerle, Okul Başdanışmanı Andrew Leathwood, Okul 
Müdürü Günseli Yüksel ve mezunlarla vakit geçirdi. Günün sonunda belki yoruldu ama çok sevdiği okulunda 
dolu dolu bir gün geçirmekten çok mutlu olarak, yeni anılarla okuldan ayrıldı.
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TAC Öğretmenleri için 

IELTS’e Hazırlanma Zamanı

8 Aralık 2018 Cumartesi günü, çeşitli bölümlerden TAC öğretmenleri kampüste IELTS eğitimine katıldılar. British 
Council’ın IELTS eğitmeni Sevil Akın tarafından yürütülen eğitim, TAC CAS Koordinatörü ve İngilizce Öğretmeni 
Fatma Yiğitoğlu tarafından düzenlendi. IELTS, öğrencilerin 11. sınıfta girdikleri, uluslararası geçerliliği olan bir 
İngilizce dil yeterlilik sınavıdır ve açılımı “Uluslararası İngilizce Dili Test Sistemi”dir. IELTS puanı, kişinin İngilizce 
yeterlilik seviyesini belgelendirir ve TAC öğrencilerinin yurt dışındaki üniversitelere başvurularında da önemli bir 
adımdır. Sağlık ve Eğitim Vakfı, İngilizce ve iki dili konuşan matematik ve fen öğretmenlerinin, İngilizce okuma, 
yazma, dinleme ve konuşma becerilerini ölçen IELTS sınavını daha iyi anlayabilmeleri için, bu eğitimi almalarını 
öngörmektedir.

Fotoğraf: British Council Eğitmeni Sevil Akın, öğretmenlerle IELTS’in bir yazma talimatı üzerinde çalışıyor. Diğer 
fotoğrafta Matematik öğretmeni Michael Rybachuk, TAC’nin İngilizce, matematik ve fen öğretmenlerine IELTS 
yazma sorusundan anladıklarını gösteriyor. 

Fransızca dersinde yaptığımız etkinlik
10. sınıf öğrencilerimiz Fransızca dersinde farklı stillerde kıyafetleri ve renklerle ilgili deyimleri öğrendiler. I �lk
olarak önceden araştırdıkları stilleri dergilerden ve farklı materyallerden bulup daha sonra grup çalışması altında
öğrendikleri kelimeleri kullanarak proje yaptılar. Yaptıkları projeleri sınıfta sundular. Çalışma sonunda yaptıkları
çalışmayı sınıfın ve koridorun duvarına astılar. Bu etkinlikte öğrenciler araştırma becerilerini ve grup içinde çalışma
becerilerini geliştirdiler.
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24 Kasım 2018 Cumartesi günü, Tarsus Amerikan Koleji öğrencileri, TAC İngilizce ve Sosyal Bilgiler bölümleri 
tarafından ortak yürütülen Gezici Kütüphane Projesi kapsamında Kelahmet İlköğretim Okulunu ziyaret etti. Gruba, 
Okul Müdürü Günseli Yüksel ve İngilizce Öğretmeni Ellen Johnston eşlik ettiler. TAC öğrencileri, İngilizce derslerine 
başlamadan önce okulun özel ihtiyaçları hakkında daha fazla bilgi almak için okul müdürü ve öğretmenleri ile 
görüştüler. Dersler bittikten sonra ise, iki okulun öğrencileri top oynayarak ve oyun alanında sohbet ederek 
birlikte zaman geçirdiler. Daha sonra Kelahmet İlköğretim Okulu öğrencileri Gezici Kütüphane’den kitap almak için 
sıraya girdiler. Okumak istedikleri kitaplarını almanın sevinci, öğrencilerin yüzlerine yansıyordu.  

Katılan öğrenciler: Boran Altuntop, Deniz Erdoğan, Mustafa Toslak, Ferit Sezen, Sude Özenboy, Defne Düzgün, 
Arda Utaş, Esat Tuna Erdağı ve Doğa Naz Temel

Tarsus Amerikan Koleji öğrencileri, 
Gezici Kütüphane Projesi kapsamında 

Kelahmet İlköğretim Okulunu ziyaret etti
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 “Görücü Usulü Kitap Festivali”nin 
Üçüncüsü Gerçekleşti!

“

TAC hazırlık sınıfı öğrencileri bu yıl üçüncüsü gerçekleşen Görücü Usulü Kitap Şenliği ile muhteşem bir 
gün yaşadı. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretmenlerinden Tuba Karabağ ve Meray Sakar’ın 
öncülüğünde gerçekleşen bu etkinlikte amaç öğrencilere kitapların yazılı birer edebi eser olmaktan öte 
anlamlar taşıyan varlıklar olduğunu göstermekti. Festivale üç farklı kategoride hazırlanan öğrenciler, 
kitaplar ile aslında ne çok şey tasarlanabileceğini öğrendiler. Okudukları romanın kahramanına uygun 
bir kostüm, yine romanın içeriğine göre hazırlanmış bir video kaydı ve son olarak kendilerinin 
tasarladıkları kitap kapaklarıyla bu güne hazırlandılar. 

“Türkçe Dikey Müfredat” çalışmaları kapsamında Tarsus SEV İlköğretim Okulu öğrencileri; etkinliğin 
tüm aşamalarında hazır bulundular, projenin detayları ve kapsamı hakkında bilgi aldılar. Üç farklı 
kategori için üç farklı jüri kararı ile “En İyi Kitap Kapağı Tasarımı” kategorisinde Azra İpkıran, “En 
Yaratıcı Kostüm Tasarımı” kategorisinde İsa Öner ve “En İyi Video” kategorisinde Elif Öykü Selanik 
birincilik ödülüne layık görüldü. 

Birbirinden çarpıcı kostümler ve kitaplar tasarlayan hazırlık sınıfı öğrencileri etkinlik sonundaki 
resepsiyon ve Stickler önündeki fotoğraf çekimi ile günü tamamladılar.
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Yeni Yıl tebrik kartı oluşturma
İkinci Yabancı Dil Departmanı

Okulumuzun hazırlık sınıfı öğrencileri, Yeni Yıl/Yılbaşı tebrik kartı örneklerini inceleyip, çeşitli örnekleri görsel 
olarak sınıf içinde deneyimledikten sonra kendi hayallerindeki taslakları yine teknolojik ortamda hazırladılar. 

Öğrenciler, araştırma becerilerinin yanı sıra kendilerini en iyi ifade eden tema, görsel ve içeriği seçme 
becerilerini de geliştirdiler. Etkinlik sırasında teknolojiden yüksek ölçüde faydalandılar. Bu sayede, güncel 
programları kullanma becerilerini ilerlettiler. 

Etkinlikte öğrencilerin yapmış olduğu sözdizim ya da dilbilgisi hatalarından çok öğrencinin, ne derece yaratıcı 
olduğu, risk almaya ne boyutta açık olduğu, ifadesini güçlendirmek için ne gibi yöntemlere başvurduğu 
gözlemlendi.

Yılbaşı Kutlaması
Tarsus Amerikan Koleji hazırlık sınıfı öğrencileri Almanca dersinde yurt 
dışında Yılbaşı nasıl kutlandığını öğrenirken, kendileri de aktif katılım 
sağlayarak, kelime ve kültürel çalışmalar yaptılar. Yeni Yıl dileklerini 
Almanca olarak kendi hazırladıkları kağıtlara yazdılar. 

Bu etkinlik ile birlikte öğrenciler araştırma becerilerinin ve kültürel birikimlerinin 
gelişmesini sağladılar. Etkinlik sonunda yaptıkları çalışmaları koridora astılar.
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Houston Üniversitesi Biyomedikal 
mühendislik bölümünden Yar. Doç. Dr. Fırat İnce 

öğrencilerimizle bir araya geldi
19 Aralık 2018, Çarşamba günü Houston Üniversitesi Biyomedikal mühendislik bölümünde öğretim üyesi 
olarak çalışan Yar. Doç. Dr. Fırat İnce öğrencilerimizle bir araya geldi. 9 ve 10.  Sınıf öğrencilerimizle buluşan 
Fırat İnce, biyomedikal mühendisliği ve bu alandaki gelişmeleri paylaştı. Öğrencilerimiz biyomedikal 
mühendisliği hakkında bilgi edinmenin yanında, merak ettikleri soruları sorma şansını yakaladılar. 

Sinir Doku Mühendisliğinde 
Bir Yolculuk: 

Sinir Kodlarını Deşifre Etmekten 
Nöro Belirteçlerin Keşfine

Sinir Mühendisliği, biyomedikal mühendisliği içerisinde bir disiplindir ve sinir sistemlerinin özelliklerini veya 
patolojik göstergelerini anlamayı, onarmayı veya geliştirmeyi amaçlar. Bu disiplinlerarası alan, sinirbilim ve 
tıp ile kesişme noktalarındaki problemlerin üstesinden gelmek için mühendislik, bilgisayımsal zeka, robotik 
ve mikro makina sensörlerindeki son gelişmelerden yararlanmaktadır.

Bir beyin bilgisayar arayüzü, çoklu elektrotlar kullanarak beyin aktivitesini kaydeder ve daha sonra robot kol 
veya bilgisayar imleci gibi harici cihazları kontrol etmek amacıyla beyin dalgalarındaki bilgi içeriğini anlamak 
için üst düzeyli algoritmalar kullanır. Hareket ve koordinasyona dahil olan temel yolları anlamanın yanı sıra, 
son on yılda, beyin bilgisayar arayüzleri, omurilik yaralanmasından veya ALS'den muzdarip engelli kişilerin 
iletişim becerilerini geliştirmek adına kayda değer ilerleme sağlamıştır. Bu durum, yatağa bağımlı hastalara 
da dış dünyayla iletişim kurmak için eşsiz bir fırsat sunmaktadır.
...
Fırat İnce
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Tarsus Amerikan Koleji Öğrenci Birliği Liderlik Konferansı

Her sene bir gelenek olarak dört kardeş okulun öğrenci birliklerinin bir araya geldikleri “Liderlik 
Konferansı” bu sene 29 Kasım 2018 tarihinde Tarsus Amerikan Kolejinin ev sahipliğinde gerçekleşti. Uzun 
bir süredir çalışan, emek veren ve konferansı hazırlayan öğrenci birliği sayesinde konferans üç gün sürdü. 
Konferansın ilk günü öğrencilerin birbirlerini tanımaları, Mersin ve Adana’da evlere yerleşip ortama 
uyum sağlamaları için ayrıldı. ACI, SAC, UAA ile hep beraber TAC’de akşam yemeğinin ardından, gün 
sonlandırıldı. İkinci gün ise yağmurlu havaya rağmen yüksek enerjileriyle öğrenci birliği üyeleri; Öğrenci 
Salonu’nda Edebiyat Öğretmeni Tuba Karabağ’ın gerçekleştirdiği kaynaştırma etkinliklerinin ardından 
TAC’98 mezunu Ender Uslu tarafından Liderlik Konferansı’nın bu yılki teması olan “öz-güven” hakkında 
bir söyleşiye katıldılar. Günü ise zorlu bir görevle sonlandırdılar: Altı gruba ayrılan öğrenci birliği 
üyelerine araştırmaları için dünyayı etkilemiş iki lider ismi verildi. Onlardan istenen ise bu liderlerin 
ideolojilerini, etkilerini, benzerliklerini, metodolojilerini ve hayatlarını araştırmaları, bunu kendi 
hayatlarıyla bağdaştırmalarıydı. Etkinlik sonunda her grup 7-8 dakikalık bir sunum hazırladı. Bu şekilde 
birlikte çalışma, araştırma ve grup anlayışlarını geliştiren katılımcılar, bu ortam sayesinde “ liderlik” 
anlayışlarını geliştirdiler. Günün sonunda sertifikalarını aldılar. Yorucu geçen günün sonunda tekrar 
buluşmak üzere ayrıldılar. Konferansın son günü kahvaltının ardından, tarih ve kültür ile beslenmiş bir 
Adana turu yapıldı. Sinema Müzesi, Atatürk Evi ve ardından Taş Köprü’yü gezen misafirler, dönüş için 
havaalanından uğurlandı. 



| 14  |

Hazırlık Sınıfları Yeni Yıl Voleybol Turnuvası 

Beden Eğitimi Bölümümüzün düzenlediği ve 7 Hazırlık sınıfının katılımıyla gerçekleştirilen, sınıflar arası kız-
erkek karma Yeni Yıl Voleybol Turnuvası 02 Ocak 2019 da yapılan final maçıyla sona erdi.

Derste işlenen voleybol konusu sonrası, dersin pekişmesi ve sınıfların birbirleri ile dostluk kurmaları amaçlı 
düzenlediğimiz ‘Hazırlık Sınıfları Yeni Yıl Voleybol Turnuvasında’ final maçı Hazırlık / C ve Hazırlık / D sınıfları 
arasında oynandı. Çok çekişmeli ve başabaş geçen maç sonrası, rakibini 2-1 yenen Hazırlık / C sınıfı şampiyon 
olurken, Hazırlık / D sınıfı da ikinci oldu.

İdareciler, öğretmenler ve öğrencilerimize yoğun ilgileri için teşekkür eder, turnuvamıza katılan tüm sporcu 
öğrencilerimizi tebrik ederiz.
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Hazırlık Sınıfı Öğrencileri Girit Köyü’nü Ziyaret Ettiler
14 Aralık 2018 tarihinde 124 hazırlık sınıfı öğrencisi, öğretmenleri ile birlikte İhsaniye köyünün Girit kökenli 
sakinleriyle tanıştıkları bir okul gezisine katıldılar. Köylüler tarafından büyük bir konukseverlikle karşılanan 
öğrenciler, kırsal bölgelerde süren hayatları yakından görme ve tanıma fırsatını buldular.   

“Bu köyde, Girit’ten mübadele ile gelen bir 
topluluk yaşamakta. Ben Girit kökenli olmayan 
yaşlı bir kadınla konuştum. Mersinli imiş. 
Şehirden uzak olduğu için köyde yaşamaya 
alışmanın zor olduğunu söyledi. Giritli dilini de 
bilmiyormuş, bu nedenle kocası, sürekli ailesi ile 
eşi arasında çevirmenlik yapıyormuş. Bunlara 
rağmen, orada yaşamaktan mutlu olduğunu 
belirtti.”  

Azra Ersin, Class of 2023 

“Bu okul gezisinin en güzel taraflarından birisi 
zeytin yağının nasıl yapıldığını görmekti. 
Köylülerin, yağın daha kaliteli ve lezzetli olması 
için “soğuk sıkım” denilen teknikle zeytin 
yağlarını yaptıklarını öğrendim. Ayrıca yemek 
piştikten sonra da yemeklere zeytinyağı 
ekliyorlarmış. Köylüler, sıcağın yağın tadını 
bozduğuna inanıyorlar. Kendi eski ve benzersiz 
gelenekleri hakkında bir şeyler öğrenmekten 
büyük keyif aldım.” 

idil Tünel, Class of 2023

“Köye vardığımızda, köylü bir teyze, bizi bu köye 
özgü ev yapımı ekşi maya ekmeği ile tanıştırdı. 
Bu ekmeğe benzersiz tadını veren maya 
içeriğinin ayrıca onu mantar ve bakterilerden de 
koruduğunu belirtti. Köydekiler, çok lezzetli 
olduğunu söylüyorlar ama kişiye göre değişir.” 

Uğur Erbay, Class of 2023

“Köylülerin bir kısmı ise peynir üreticisi. 
Oradaki başka bir grup köylünün beslediği 
keçilerin verdiği sütü kullanıyorlar. Peynir 
kalıbına yuvarlak şeklini vermekte kullandıkları 
yöntem ise çok ilginç. Büyükçe bir kap içerisine 
iri bir parça peyniri koyuyorlar ve peynirin 
üstüne, küçük bir sapı olan büyük ve yuvarlak 
bir taşı yerleştiriyorlar. Köylüler, bu yöntemin, 
peynire mükemmel şeklini verdiğini ve aynı 
zamanda peynirde ne kadar hava kaldığını 
kontrol ettiğini söylüyorlar.”   

Nehir Ay, Class of 2023
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18 Aralık Salı günü Tarsus Amerikan Koleji 10. sınıf öğrencileri, misafir konuşmacıyla bir araya geldiler.

Konuşmacı Avukat Filiz Gürüz, 2000 yılında TAC’den mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesinde hukuk 
okumuştur. 2004 yılında İstanbul’da bir hukuk firmasında çalışmaya başlayan Gürüz, bugün gemi ve uçak finans 
alanında uzmanlaşmış bir bölümün başında ve kıdemlı ortaklarındandır. Bu buluşmada Gürüz, 10. sınıf 
öğrencilerinin derslerinde üzerinde çalıştıkları “12 Kızgın Adam” adlı oyunla ilgili çalışmalarını pekiştirmek için 
onlarla hukuk ve adalet kavramları hakkında konuştu. Öykünün sinemaya aktarımını da izlemiş olan Gürüz, 
öyküdeki yasal gerçekleri bir hukuk uzmanı ağzından değerlendirdi. Ayrıca ABD’de gerçekleşen jürili davaları 
Türkiye’deki mahkeme sistemi ile karşılaştırdı. Öğrencilerin merak ettiklerini sorabildikleri konuşması sırasında 
Gürüz, Türkiye’de avukat olmanın adımlarını da öğrencilerle paylaştı. 

Hukuk Uzmanı 10. Sınıflarla Buluştu

Stickler’da İngilizce Konuşun!

Hazırlık ve 11 IB İngilizce Öğretmeni Johanna Jacobsen önderliğinde Hazırlık E ve F sınıfları, geçtiğimiz 
günlerde Stickler'ın ikinci katındaki koridoru süslediler. Afişlerini hazırlamak için hazırlık öğrencileri, 
teknoloji derslerinde Bilgisayar Bilimi Öğretmeni Onur Subaşı'ndan öğrendikleri, çevrimiçi bir grafik 
tasarım programı olan “CANVA”yı kullandılar. Her öğrenciden, Stickler koridorlarında İngilizce kullanımını 
teşvik eden bir afiş hazırlaması istendi. Ms. Jacobsen, bu projeyi kullanarak öğrencilere, ders dışında 
İngilizce dil becerilerini kullanmanın değerini bir kez daha hatırlattı. 

TAC misyonunun bir parçası olarak öğretmenler, öğrencilerinin İngilizce ve Türkçeyi iyi konuşan bireyler 
olmalarını hedefliyor. İki dilliliği geliştirmek ise günlük dil kullanımını gerektiriyor ve öğretmenlerimiz, 
öğrencileri Stickler’da ve kampüs genelinde İngilizce konuşmaya teşvik ediyorlar.
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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

10. Sınıflar Fen Bilimleri Bilgi Yarışması

10. Sınıflar Fen Bilimleri Bilgi Yarışması, 18 Aralık Salı günü 3. ders saatinde Stickler Oditoryum’da gerçekleştirildi. 
Yarışmaya her sınıftan kendi sınıf arkadaşları tarafından seçilen üç öğrenci katıldı.

Katılımcılar kendi branş öğretmenleri tarafından hazırlanan Fizik, Kimya ve Biyoloji sorularını bir dakika içinde 
çözdüler. Bilgi yarışmasına, arkadaşlarını desteklemek için tüm 10. sınıf öğrencileri ve öğretmenlerinin yanında 
okul idaresi de katıldı.

İzleyici öğrenciler, dört soru turu boyunca takımlarını coşkuyla alkışladılar ancak sonunda 10 A'yı temsil eden 
takım, bir soru dışında hepsini çözdüğü için galip geldi. 10 B takımı ikinci oldu ve 10 D üçüncü oldu. Kazanan 
takımın öğrencilerine sertifika, tüm sınıfa daha sonra seçilecek bir ödül verilecek.

 Mark Pfeifer
 Science HOD 

Bilgi yarışmasına katılan öğrenciler ;

10A:  Doğa İplik, Melisa Aykurt, Dila Onuk
10B: Duru Okuyaz, Deniz İstanbullu, Rezan Bağcıoğlu

10C:  Volkan Derya Bağdatoğlu, Aybeniz Ece Komitoğlu, Zeynep Eylül Özdoğan
10D:  Gülümser Aslı Kütük, Polen Varkara, Adahan Yiğitol

10E:  Esat Tuna Erdağı, Selin Satar, Arda Akova



“Genç Parlamenterler 4. Kez Tarsus Amerikan’da !..’’

“Türkiye için liderler, dünya için liderlik!” sloganından hareketle hem akademik hem de sosyal yönden gelişmeyi 
kendilerine ilke edinen öğrencilerimiz Tarsus Amerikan Koleji Avrupa Gençlik Parlamentosu Kulübünün 
düzenlediği etkinlikte muhteşem bir performans sergilediler.

Tarsus Amerikan Koleji EYP Kulübü, 2018-2019 eğitim-öğretim yılının başından itibaren yoğun bir şekilde çalıştığı 
parlamento organizasyonunu, kulüp üyeleri ve organizasyon ekibinin büyük çabaları sonunda, 21-24 Aralık 2018 
tarihlerinde başarılı bir şekilde gerçekleştirdi.

Tarsus Amerikan Kolejinin bu yıl 4.sünü düzenlediği konferansta; Türkiye’nin dört bir yanından gelen okulların 
akademik rehberleri, delegeleri, akademik komiserleri ve medya ekibi dört gün boyunca unutamayacakları bir 
konferans deneyimi yaşadılar.  

İlk günde; konuk öğrenciler kayıt yaptırdıktan sonra, okulumuzun muhteşem kampüsünde oryantasyon 
etkinlikleri çerçevesinde çeşitli oyunlar oynadılar. İkinci gün; açılış seremonisi Talas Oditoryum’da muhteşem bir 
törenle gerçekleştirildi. Törenin açılış konuşmacıları, Banu Koç Çakan ve TAC’96 mezunu Cem Atat’ın stres 
yönetimi ve liderlik ile ilgili yaptıkları sunum, tüm misafirlerimiz tarafından beğeniyle karşılandı. 

Tarsus Amerikan Koleji Avrupa Gençlik Parlamentosu Kulübünün düzenlediği etkinlikte; sağlık, turizm, sosyal 
yaşam, teknoloji, spor, hayvan hakları komiteleri yer aldı. Bu komisyonlarda delegelerimize yardımcı olmak 
amacıyla alanında uzman Sayın Suzan Meto, Sayın Alper Burat, Sayın Prof. Dr. Bülent Özekici, Sayın Orçun 
Özkenci, Sayın Doç. Dr. Emre Bozkırlı, Sayın Mine Korkut, Sayın Sibel Kanık, Sayın Onur Subaşı her komisyonda 
atölye çalışmaları gerçekleştirdi. 

Üçüncü günde yoğun bir şekilde çalışan komisyonlar, konferansın son günü gerçekleştirilen parlamento birleşimi 
ulusal ve evrensel sorunları değişik açılardan ele alarak bu sorunlara olası çözümler getirecekleri önerilerini 
sundular. Bu çözüm önerileri parlamento birleşiminde oylanarak sonuçlandı. Parlamento Birleşiminde her 
komisyonun sunduğu çözüm önerileri taslak olarak kitapçık haline getirildi.

  EYP kulübü liderleri Yiğit Acar, Elif Tepetaş, Alpay Özküçük ve kulüp rehberi öğretmenleri Özlem Özdemir, Gülay 
Damar ve Orhan Baycık rehberliğinde düzenlenen konferans tüm katılımcılar için verimli ve eğlenceli geçti.
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Geleneksel ECHO Yeni Yıl Konseri

Her sene aralık ayının son günlerinde yapılan ECHO Yeni Yıl Konseri, bu yıl da coşkuyla geçti. ECHO grupları, 
aylarca süren çalışmalar ve provalar ile konsere çok iyi hazırlandılar. ECHO’19 muhteşem bir performans ile 
veda konserini gerçekleştirdi. 
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ECHO’23

Vokaller: Işık Ali Akpınar, Ece Kezer, 
Reyhan Tekin 

Gitarlar: Barkan Canbolat, 
Emir Terziel,          
Akın Barış Gelbul 

Bas Gitar: Fatih Acemoğlu
Klavye: Yağmur Ögetman
Davul: Yankı Latif Sevil

ECHO’22

Vokaller:  Zeynep Şahin, Haluk Bulut
Gitarlar :  Ömer Affan Soykök, Erdem 

Onat Keskin
Bas Gitar:  Orhun Serin
Klavye:  İpek Bayık, Kerem Gökşin
Davul:  Arda Utaş

ECHO’21
Vokaller:  Aysel Büyükkardeş, Nefise   

Çağla Gökçeli, Sami Kaan Yeşilova, 
Talin Kış

Klavyeler:  Zeynep Levent, Mehmet  
Özgün  Özer

Gitarlar: Efe Yıldırım, Emre Karay Yılmaz
Bas Gitarlar:  Arda Alpman, Tibet Kış
Davullar:    Ege Ögetman, Bolkar Balta 

ECHO’20

Vokaller:  Zeynep Can, Zeynep Su Sezgin, Berk 
Deniz Yıldızdaş

Gitarlar:  Yiğit Tamer Tetiker, Tuna Homurlu
Bas Gitar :  Tan Kuzucu
Davullar:  Taha Afşar, Deniz Tekin Çetiner

ECHO’19

Vokaller:  Ece Özer, Tibet Kurt, Ege Baykal
Klavyeler:  Talya Boyar, Çağla Aytekin
Gitarlar:  Emirhan Nasıf, Tibet Kurt
Bas Gitar:  Tunç Türeli
Davul:  Berke Can
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Tarsus Huzurevine bir ziyaret

22 Aralık 2018 tarihinde Tarsus Amerikan Koleji Matematik Bölümü, öğrenciler ile Tarsus Huzurevine bir 
ziyaret gerçekleştirdi. Matematik Bölümünden Enise Peker ve Begüm Biçer rehberliğindeki öğrenciler, 
huzurevi sakinlerine hatırlandıklarını ve önemsendiklerini gösterme fırsatını buldular. Ziyaretleri sırasında 
öğrenciler, büyüklerimizin yaşamış olduğu hayat tecrübeleriyle hem eğlenceli hem de öğretici bir süreçten 
geçtiler. 

Öğrenciler, huzurevi sakinleri ile birlikte oyunlar oynayıp onların hatırlarını dinlediler. Meliha Manav, yaşlıların 
cep telefonlarıyla ilgili sorunları çözerken diğer öğrenciler ise özel bakım odalarında bulunan diğer yaşlıları 
ziyaret ederek onlarla sohbet etme imkanı buldular.

Büyüklerimizin ihtiyaç duyduğu ilgi, sohbet ve paylaşımlardan öğrencilerin de etkilendiğini görmek büyük bir 
mutluluktu. 
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Üsküdar Amerikan Koleji Sonbahar Basketbol Turnuvası
Sonbahar Basketbol Turnuvası, 30 Kasım – 02 Aralık 2018 tarihlerinde, Üsküdar Amerikan Kolejinde, SEV 
okullarının katılımları ile gerçekleşmiştir.

Sonbahar Basketbol Turnuvası’na; Üsküdar Amerikan, İzmir Amerikan, Tarsus Amerikan ve SEV Amerikan 
kolejlerinin hem kız hem de erkek takımları katılmıştır.

Turnuva, 30 Kasım 2018 Cuma günü tüm SEV okullarının Üsküdar Amerikan Kolejine ulaşması ile öğlen 
saatlerinde başlamıştır. TAC öğrencilerinin üç gün boyunca başarılı müsabakalar yapmalarının yanı sıra, 
Üsküdar Amerikan Koleji öğrencilerinin evlerinde misafir olmaları, yeni dostluklar kurmaları, kardeş okulların 
öğrencilerinin gerek sosyal gerek sportif paylaşımlarda bulunmaları, bağlı bulundukları okulları gelenekleri ile 
temsil etmeleri oldukça değerliydi.

Sonbahar Basketbol Turnuvası, 02 Aralık 2018 Pazar günü saat 14.00’te ödül töreni ile son bulmuştur. Turnuva 
sıralaması şu şekilde oluşmuştur:

Erkeklerde:

1. Tarsus Amerikan Koleji
2. Üsküdar Amerikan Koleji
3. SEV Amerikan Lisesi
4. İzmir Amerikan Koleji

Kızlarda:

1. İzmir Amerikan Koleji
2. Üsküdar Amerikan Koleji
3. SEV Amerikan Lisesi
4. Tarsus Amerikan Koleji

Sosyal, sportif ve kültürel olarak gerçekleşen bu etkinlikler vakıf kardeş okullarını birbirlerine daha çok 
yaklaştıracaktır. Yeni ve köklü arkadaşlık temellerinin atılmasını sağlayan bu tarz etkinlikler tüm SEV okulları için 
oldukça değerlidir. 
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