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Tarsus Amerikan Koleji 
İkinci Yabancı Diller Konferansı

Tarsus Amerikan Kolejinin gelenekselleşen İkinci Yabancı Diller Konferansı’nın ikincisi 05 Ocak 2019 
Cumartesi günü TAC Kampüsü’nde başarı ile gerçekleşmiştir.

Konferans; Almanca, Fransızca öğretmenlerinin mesleki gelişim ve bilgi paylaşımına yönelik yapıldı. 
Konferans salonunda toplanan tüm katılımcılara hitaben Lise Müdürü Günseli Yüksel ikinci yabancı dilin 
önemine değindi. Konuşmanın ardından, farklı okullardan gelen tüm öğretmenler ve öğretmen adayı 
üniversite öğrencileri daha önce organize edilen sınıflara alınarak sunumlara katıldılar. Katılımcılara fikir 
alışverişi yapma imkanı sağlandı ve yabancı dil ile ilgili güncel konularda bilgi paylaşımı olanağı 
sunuldu. Bu seminerde öğretmenlerle farklı yöntemler ve teknikler uygulamalı olarak paylaşıldı. Hedef; 
öğrencileri ikinci yabancı dilde "temel kullanıcı" düzeyine getirerek yaşamsal dil becerilerini 
kazandırmak, kendilerini bu bağlamda  rahatça ifade edebilmelerini sağlamaktır.

Konferans; İkinci Yabancı Dil Bölüm Başkanı Tuba Baykal’ın konuşması, sunum yapan konuşmacılara 
ve tüm katılımcılara da sertifika verilmesi ile son buldu.
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Hazırlık Sınıfı Öğrencileri Fen Bilgisi Dersinde
14-18 Ocak haftasında Hazırlık sınıfı öğrencileri Fen Bilgisi derslerinde kimya ile ilgili incelemeler 
yaparak bir sonraki döneme hazırlandılar. Öğrencilerin, bilimsel yöntemin adımlarını gösteren 
çevrimiçi etkileşimli simülasyonları denemelerine zaman verildi. Öğrencileri soru sormaya ve 
gözlem yapmaya teşvik eden etkileşimli programlar kullanılarak, bir hipotez oluşturmaları ve olayı 
kendileri deneyimlemeleri sağlandı. Bir simülasyonda, öğrencilerden 8. sınıfta öğrendikleri 
periyodik tabloyu gözden geçirmeleri istendi. Derslerde teknoloji kullanımı yoluyla, Hazırlık sınıfı 
öğrencileri, yıl boyunca bu önemli beceriler hakkındaki bilgilerini geliştirmeye ve derinleştirmeye 
devam edecekler. Bütün bu çalışmalar, onların lise seviyesindeki kimya dersine hazırlanmalarına 
yardımcı olacak. PhET Etkileşimli Simülasyonlar programındaki diğer aktiviteler, kullanıcıların bir 
atom oluşturmasına, maddenin durumundaki değişiklikleri gözlemlemesine veya frekans 
değişikliklerini fark etmesine imkan tanıyor.

İlk Yardım Bilmeden Asla!

Beden Eğitimi dersinin müfredatında yer alan ilk yardım konusu, Okul Doktoru Ali Cerrahoğlu tarafından 
Hazırlık ve 9. sınıf öğrencilerimize uygulamalı olarak verildi. 

İlk yardımın hayattaki önemi, bilinçli dokunuşların hayat kurtardığı ve böyle durumlarda sakin olmanın ne 
kadar önemli olduğu öğrencilere bir kez daha aktarılmış oldu. Öğrencilerin de tecrübelerini aktardığı ders, 
oldukça verimli geçti.   
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FRC ( First Robotics Competition) Çalıştayı 
14 Ocak Pazartesi günü gerçekleştirildi!

FRC, uluslararası arenada bilinen, lise öğrencilerinin katıldığı, mühendislik, yazılım, robotik alanlarında 
çalışmalar düzenleyen ve dünya okulları ile, dostluğa ve paylaşmaya dayalı rekabet içinde oldukları bir 
turnuvadır. Ulusal alanda başarılı olan takımlar daha sonra uluslararası arenada boy gösterirler.

14 Ocak Pazartesi günü,  kardeş okulumuz İzmir Amerikan Kolejinin robotik ekibi turnuvalar ve takımları ile 
ilgili  bilgi ve deneyimlerini paylaşmak üzere okulumuz öğrencileri ile buluştu. 

Bu buluşmada kendi deneyimlerini bizlerle paylaşmış, dünya ikinciliği elde ettikleri RoboRave 
yarışmasındaki başarılarının temelindeki detayların neler olduğunu, nasıl çalıştıklarını öğrencilerimize 
sunmuşlardır. 

 Programda öğrencilerimiz aşağıdaki konu başlıklarında çalışma yapmışlardır: 

● FIRST ve FRC yarışmaları hakkında genel bilgi
● Takım nasıl yönetilir, alt gruplar ( PR, Proje, Sosyal Medya, Mekanik/Elektronik ve Programlama)
● Mekanik ve Elektronik atölyesi.
● FIRST kayıt sistemi.
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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

11 Eylül, 2001 yılından beri bütün dünya için maalesef çok önemli bir gün olarak tarihin sayfalarında yerini 
aldı. Halbuki benim için 11 Eylül çok daha önceden aklıma kazınmış ve hatırladıkça mutluluk duyduğum bir 
gündür. Sınıf arkadaşlarımın, Salim Erdem (’75)’in doğum gününü hatırlattığını duyar gibi oluyorum. Tabii ki, 
Salim’in doğum gününü kutlamak da çok önemli ama benim için çok farklı bir anlam ifade ediyor 11 Eylül. 
Daha doğrusu 11 Eylül 1968…

Evet, TAC’nin kapısından ilk girdiğim gün 11 Eylül 1968. Stickler’ın hala devam eden ihtişamı ve sevecenliğiyle 
bizi ilk kucakladığı gün… O kapıdan adımımı ilk attığımda fark ettiğim gibi içerideki enerji ve hava çok farklı. 
Ciğerlerinizi bu havayla doldurup enerjiyi de bütün vücudunuza depoladığınızda, başaramayacağı hiçbir konu 
olmayan bir süper kahramana dönüşüyorsunuz. Bu yüzden 1975’te mezun olduktan sonra, hayatımın her 
döneminde, başım sıkıştığında, herhangi bir konuyu başarmak için desteğe ihtiyacım olduğunda, ilk 
başvurduğum hep Stickler olmuştur. Okula gelip enerji depolayarak ve ciğerlerimi havayla doldurarak 
dışarıdaki dünyada her türlü mücadeleye hazır hale getiriyorum kendimi.

Bu yüzden, 11 Eylül 2018 tarihinde de TAC’ye geldim. Çok sevgili Hakan Mutlutürk (’75) de beni yalnız 
bırakmadı ve birlikte benim okula ilk adım atışımın 50. yılı anısına bu fotoğrafı çektirdik. Tabii ki, akşam acılı 
şalgamıyla kebabıyla ve Tarsusi kahvesiyle kapanan çok özel bir gün…

İyi ki varsın Stickler! İyi ki varsın TAC!

TAC'75 Necati Güler

TAC ile 50 Yıl

TAC’75 Necati Gülerin 50 yıl önce Stickler merdivenlerinde başlayan hikayesi:
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TAC Lise Erkek Basketbol Grup Birinciliğinde

Tarsus Amerikan Koleji Lise genç erkek basketbol A takımı, 09-12 Ocak 2019 tarihlerinde, Adana da 
gerçekleşen, Okul Sporları Lise genç erkekler A kategorisi Türkiye Grup Birinciliği müsabakalarında, okulumuzu 
başarı ile temsil etmiştir. 12 farklı ilden gelen okul takımları ile mücadele eden takımımız, Türkiye de çok fazla 
okulun katılımı ile gerçekleşen bu kategoride, müsabakalarını birinci sırada bitirerek, güzel bir sonuç ile sezonu 
tamamlamıştır.

Turnuvaya Katılan Takımlar:

• TARSUS AMERİKAN KOLEJİ,
• TED ANKARA KOLEJİ,
• KİLİS ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ,
• İSTANBUL ÖZEL ŞİŞLİ TERAKKİ LİSESİ,
• GAZİANTEP ÖZEL BENİM ANADOLU LİSESİ,
• ANTALYA ÖZEL SINAV ANADOLU LİSESİ,
• KARAMAN ÖZEL BABAOĞLU ANADOLU LİSESİ,
• KAHRAMANMARAŞ ÖZEL İSMET KARAOKUR SİMYA ANADOLU LİSESİ,
• OSMANİYE TOBB FEN LİSESİ,
• KONYA ÖZEL DİLTAŞ ANADOLU LİSESİ,
• HATAY İSTİKLAL MALZUME ANADOLU LİSESİ,

Dört gün boyunca oynanan müsabakalarda, Tarsus Amerikan Koleji Lise erkek A basketbol takımı olarak, bütün 
maçlarımızı kazanarak, 06-10 Şubat 2019 tarihinde Osmaniye de yapılacak olan Okul sporları Lise genç erkekler 
A kategorisi Türkiye Yarı Finallerine katılma hakkı kazandık.
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TAC Gençler (A) Atletizm Erkek Takımı ‘’Mersin 4.’sü’’

12-13 Şubat tarihlerinde, Mersin/Nevin Yanıt Atletizm Sahasında yapılan Puanlı Atletizm İl Birinciliği
Yarışmaları sonucunda; Erkek Takımımız ‘’Mersin 4.’sü’’ olmuştur. Gençler (B) Kız-Erkek ferdi yarışan
sporcularımızda değişik kategorilerde dereceye girip bizleri gururlandırmışlardır. Ayrıca Başar Eren
YELKEN Yüksek Atlama branşında, Azra GÜZELOCAK ise Gülle Atma branşında baraj derecelerini geçerek,
Türkiye Okullar arası Gurup Birinciliği yarışmalarına katılmaya hak kazanmışlardır. Öğrencilerimizi bize
yaşattıkları bu büyük mutluluk için tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyoruz.

LİSE KIZ-ERKEK ATLETİZM BİREYSEL DERECELERİ

ADA BEŞİR (B)  200 METRE KOŞU 1.
AZRA GÜZELOCAK (B) CİRİT ATMA  2.
AZRA GÜZELOCAK (B) GÜLLE ATMA  2.
E.LAVİN DEMİRHAN (B) 100 METRE ENGELLİ 2.
ALTAY KEVİN FİSH (A) SIRIKLA ATLAMA 2.
BAŞAR EREN YELKEN (A) YÜKSEK ATLAMA 3.
BAŞAR EREN YELKEN (A) 110 METRE ENGELLİ KOŞU 3.
ARDA AKOVA (A) 800 METRE KOŞU 3.
SUDE ÖZENBOY (B) 200 METRE KOŞU 3.
BURAK BERKE DİLER (A) UZUN ATLAMA 4.
HALUK BULUT (A) 3000 METRE KOŞU  4.
E. LAVİN DEMİRHAN (B) CİRİT ATMA  4.

ALİ ATA EDİZ
BURAK BERKE DİLER
ARDA AKOVA
BAŞAR EREN YELKEN GENÇLER A İSVEÇ BAYRAK  4.

TARHAN BERKMEN GENÇLER A TAKIM 4.
BARIŞ GELBUL  GENÇLER A TAKIM 4.
KEREM GÖKŞİN GENÇLER A TAKIM 4.
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Tarsus Amerikan Koleji hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri 27 Şubat Çarşamba günü Waterloo 
Üniversitesi’nin her yıl düzenlediği Pascal-Cayley ve Fermat Matematik Yarışmalarına toplam 89 öğrenci ile 
katılmıştır. Öğrencilerin hem İngilizce hem matematik becerilerini ölçen bu sınav ile her sene öğrencilerimiz, 
diğer ülkelerdeki öğrencilerle kendilerini kıyaslayabilme şansı bulmaktadırlar. Açıklanması yaklaşık 1 ay 
sürecek bu sınavda, öğrencilerimizin başarılı sonuçlar elde etmelerini dileriz. 

Waterloo 
Üniversitesi’nin 

Pascal-Cayley ve Fermat  
Matematik Yarışmaları

Değerleriyle Güçlenen Tarsus Amerikan Koleji

130 yıllık köklü bir geçmişi olan Tarsus Amerikan Koleji, sahip olduğu değerlerden gücünü alarak bütün 
kampüs toplumuna birçok güçlü ve faydalı beceriler katacak bir projeye başlamıştır. Bu projede 12 
haftalık bir beceri programı, sınıf öğretmelerimiz ile rehberlik servisi tarafından uygulanacaktır. Antalya 
Üniversitesi görevli akademisyenlerinin önderliğinde yürütülen bu projenin ilk adımı 15 ve 16 Şubat 
2019 tarihinde hem Psikolojik Danışmanlar ve idareciler hem de öğretmenlerimiz ile ilk paylaşım ve 
koordinasyon toplantıları ile başlamıştır. Bu sürecin sonucunda öncelikle öğrencilerimiz ve bütün okul 
kültürünün olumlu beceriler kazanarak okulumuza yeni değerler katacaklarına inanıyoruz. Bu desteği ve 
fırsatı sunan Sağlık ve Eğitim Vakfı yetkililerine tekrar teşekkür ederiz.
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4-6 Şubat tarihleri arasında Mersin’de yapılan, Okullar arası Genç Kızlar Badminton müsabakasında, takımımız
Mersin 3.‘sü olmuştur. Zorlu geçen müsabakaların ardından, rakipleriyle mücadeleyi hiç bırakmayan,
Badminton takımımızdaki tüm öğrencilerimizi tebrik ediyoruz.

Genç Kız Badminton Takımımız Mersin3.’sü

Öykü Yarışması

Bu yıl “Özgür Pencere Çocuk ve Genç Kalem Öykü Yarışması”na okulumuzun Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm 
Başkanı Mikail İncir’in rehberliğinde katılan 9. sınıf öğrencimiz Damla Duman, lise kategorisinde 
“Penceremin Gölgesinde” adlı öyküsüyle, 1300 öykü arasında “Jüri Özel Ödülü”nü almaya hak kazanmıştır.

Damla'yı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.
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 TAC Lise Erkek Basketbol 
Türkiye Yarı Finallerinde

“

Tarsus Amerikan Koleji Lise Genç Erkek basketbol A takımı, 06 - 10 Şubat 2019 tarihlerinde, 
Osmaniye’de gerçekleşen, Okul Sporları Lise Genç Erkekler A kategorisi Türkiye yarı finallerinde 
okulumuzu başarı ile temsil etmiştir. Sekiz farklı ilden gelen okul takımları ile mücadele eden 
takımımız, ilk 16 takım arasına girerek güzel bir sonuç ile sezonu tamamlamıştır.

Turnuvaya Katılan Takımlar:

• Özel Esenkent Okyanus Anadolu Lisesi, Esenyurt, İstanbul
• Özel İzmir Çiğli Doğa Bilim Anadolu Lisesi, Çiğli, İzmir
• Özel Antalya Sınav Anadolu Lisesi, Murat Paşa, Antalya
• Özel Tarsus Amerikan Koleji, Tarsus, Mersin
• Van Spor Lisesi, Tuşba , Van
• Özel Diyarbakır Final Fen Lisesi, Kayapınar, Diyarbakır
• Özel Mardin Final Temel Lisesi, Artuklu , Mardin
• Özel Saraç İlgi Okulları Anadolu Lisesi , Karaköprü , Şanlıurfa

Okulumuz turnuvayı, 2 galibiyet ve 2 Mağlubiyet ile sıralama da Özel Antalya Sınav Anadolu Lisesi 
ile 3. tamamlamıştır. 
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Destination Imagination Turnuvası  
Okulumuz öğrencileri 21-24 Şubat tarihleri arasında Kuşadası’nda düzenlenen Destination Imagination 
Turnuvasına  öğretmenimiz Bikem Can’ın gözetmenliğinde katıldı. Hayal gücü ve yaratıcılığın temel 
alındığı bu turnuvaya sosyal sorumluluk kategorisinde katılan öğrencilerimiz takımlarını oluşturduktan 
sonra özverili bir çalışma sergileyerek yeni deneyimler edinirken aynı zamanda DAT’ın (Destination 
Imagination Türkiye) da bir parçası olmaktan çok keyif aldılar. Takım çalışmasının ne demek olduğunu, 
görev dağılımının nasıl yapılması gerektiğini tecrübe edinerek, zamanı iyi kullanma becerilerini 
geliştirdiler. Birçok aşaması ve engeli olan bu süreci atlarken birbirlerine destek olmanın ve 
motivasyonlarını kaybetmemenin önemini kavradılar. Uzun bir çalışma süreci sonunda sergiledikleri 
performansları ile bu yaratıcı ve eğlenceli organizasyonun bir parçası olmaktan büyük mutluluk duydular. 
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Liderlik Eğitimi 

16 Şubat 2019 Pazartesi günü, Tarsus’un üç okulunun idarecileri “Dinleme ve Modelleme Yoluyla Etik Liderlik” adlı 
üç saatlik bir eğitime katıldılar. Okul Başdanışmanı Mr. Andrew Leathwood tarafından yürütülen bu eğitim, etkin 
dinleme becerileri ile birlikte etik bir lider olabilmenin somut adımları üzerine odaklanıyordu. Tüm katılımcılar, etik 
davranışları modellemek için atacakları adımları belirlediler. Bu eğitim, Tarsus Okulları okul müdür ve müdür 
yardımcılarına yönelik altı bölümden oluşan bir liderlik gelişim programının üçüncü oturumu idi.  

Ortak Değerler Kulübü  
Biz kulüp olarak toplumdaki her türlü kutuplaşma eğilimlerini gidermeye yönelik sosyal sorumluluk projeleri 
yapıyoruz. Bu amaç doğrultusunda, okulumuzda yeni açılan kulübümüze yol göstermek adına derneğin değer 
elçileri bizleri ziyaret etti. Bize değerlerimiz konusunda farkındalık yaratmak için “Değer Taşı” oyununu 
oynattılar. Bu oyunla birlikte hem kulüp üyelerimiz kendi değerlerini keşfetmiş oldu, hem de birbirlerinin 
fikirlerini ve toplumdaki genel değer yargılarını tartışma fırsatı buldu. 
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TAC- Interact kulübü olarak bu dönem de barınaktaki minik dostlarımızı unutmadık. İpek Olsun öğretmenimizin 
rehberliğinde köpek barınağı ziyaretimizi gerçekleştirdik. Burada sahipsiz köpeklere ilaç ve mama yardımı 
yaparak onları mutlu ettik.

Ziyaretimiz bizlere sahipsiz hayvanların sevgiye ve ilgiye nasıl ihtiyaç duyduklarını bir kere daha gösterdi. Ayrıca, 
sokak hayvanlarına karşı  üzerimize düşen görevleri bir kez daha hatırlattı.

Umarız, havaların iyice soğuduğu kış aylarında herkes daha bilinçli  ve daha duyarlı olup onlar için kapı önlerine 
bir kap mama ve su koyar.     

TAC EYP Kulübü Koç Forum 19’da!..

TAC’lilerin Köpek Barınağı Ziyareti

Tarsus Amerikan Koleji Avrupa Gençlik Parlamentosu Kulübü (TAC EYP) öğrencileri, Koç Lisesi’nde düzenlenen 
Koç Forum İngilizce EYP etkinliğine katıldılar. Resmi görevliler için beş gün süren organizasyonda 9. sınıf 
öğrencilerimizden Yiğit Acar – Chairperson; Alper Girgin ve Emre Güler ise Journalist olarak görev yaptı. 
Avrupa’nın çeşitli sorunlarına çözüm arayan delegelere rehberlik eden bu etkinlikte TAC öğrencileri 
mükemmel bir deneyimin yanı sıra hiç kopmayacak arkadaşlar da edinmenin mutluluğunu yaşadılar. 
Öğrencilerimizi bu güzel etkinlikteki yüksek başarılarından dolayı tebrik ediyor ve bu başarılarının devamını 
diliyoruz.
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Hazırlık Sınıfları Kimya Deneylerinde
18-22 Şubat haftası içerisinde Hazırlık sınıflarının Fen Bilimleri dersleri, Unity binasında bulunan Kimya
Laboratuvarı'nda deneyler yaparak geçti.

Bu etkinlik, öğrencilerin yıl boyunca öğrendikleri, bilim araçlarıyla deney yapma, fiziksel değişiklikleri 
gözlemleme, karışımları ayırma ve bulgularını bir laboratuvar raporuna yansıtmadan önce verileri analiz 
etmeyi de içeren becerileri ve kavramları gözden geçirmelerini sağladı.

Fen Bilimleri Bölüm Başkanı ve IB Kimya Öğretmeni Mr. Mark Pfeifer, hazırlık sınıfı öğrencilerini Kimya 
Laboratuvarı'nda karşılayarak sınıflara, laboratuvar deneylerini tanıttı.
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THIMUN 
(Uluslararası Model Birleşmiş Milletler) Konferansı

 27 Ocak 2019-01 Şubat 2019

THIMUN, her yıl Ocak ayının sonunda Lahey'deki(Den Haag) Dünya Forum Kongre Merkezinde lise  
öğrencileri için Birleşmiş Milletler tarafından düzenlenen beş günlük  önemli bir etkinliktir. THIMUN;  
Norveç, Avustralya, Çin ve Ekvator’u içine alan çok geniş bir sahadaki yaklaşık 200 okulu ve 3.200'ün 
üzerindeki öğrenci ve öğretmeni kapsamaktadır. Bu yıl bu etkinliğe, 100'den fazla farklı ülkeden gelen 
öğrenciler katılmıştır.

Bu yıl 51.si düzenlenen THIMUN’da öğrencilerimiz, Okul Müdür Yardımcımız Orhan Baycık rehberliğinde 
Tarsus Amerikan Kolejini başarıyla temsil etmişlerdir. Açılışı töreni kadar kapanış töreni de muhteşem 
geçen THIMUN ile ilgili öğrencilerimizin görüşleri  aşağıda yer almaktadır:

“Geçtiğimiz haftalarda katılmış olduğumuz THIMUN 
konferansı, benim hayatımdaki en güzel 
deneyimlerden biriydi. Hem akademik hem de sosyal 
açıdan bana bir sürü katkısı oldu. Dünyadaki çok farklı 
kültürlerden insanlarla tanışmak, küresel sorunlara 
çözüm bulmak amacıyla kafa kafaya vermek, yeri 
geldiğinde eğlenmek yeri geldiğinde de çalışmak eşsiz 
bir olaydı. Aynı zamanda Hollanda gibi bir ülkeyi 
gezme fırsatını da elde etmiş olduk. Bu etkinlik ile 
hem İngilizcemizi geliştirdik hem özgüvenimizi 
arttırdık hem de yeni arkadaşlar edindik. Eline bu 
şans geçen herkesin bu eşsiz fırsatı değerlendirmesini 
öneriyorum. Ben de bu etkinliğe tekrar katılmayı dört 
gözle bekliyorum.”

Deniz İSTANBULLU

“THIMUN benim için çok değerli bir tecrübeydi. 
Katıldığım ikinci MUN olduğu için konferansın 
büyüklüğü ilk başta beni endişelendirmişti ama bu 
büyük toplulukların önünde konuşma ve münazara 
becerilerimi geliştirmesinin yanı sıra daha sakin 
olmamı da sağladı. Aynı zamanda dünyanın her 
yerinden insanla konuşup tanışma imkanı buldum 
ve birçok arkadaş edindim. Bu önemli etkinliğe 
katılabildiğim için çok mutluyum. Katılmayı 
düşünen herkese de tavsiye ediyorum.”

Nil Miray ERGİN

THIMUN’u tek bir kelime ile anlatmak gerekseydi o 
sözcük de “mükemmel” olurdu. Elli farklı kültürden 
gelen üç bin kişinin aynı amaç doğrultusunda 
toplandığını hayal edebiliyor musunuz?  THIMUN’a 
gelmeden önce herkesin bu kadar MUN’e ilgi 
duyduğunu bilmiyordum. Kendi deneyimlerimden 
şunu söyleyebilirim ki bu deneyim beni liderlik 
alanında ve İngilizce yönünde çok geliştirdi. Bana 
böyle bir şans verildiği için çok mutluyum ve 
kesinlikle gelecek sene de bu etkinlikte yer almayı 
isterim.

Nil MÜRŞİTOĞLU

“Bu sene 27 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında The 
Hauge’de düzenlenen THIMUN'a katıldım. Farklı 
ülkelerden gelen yüzlerce insan ile aynı komitede 
bulunup onları tanıma fırsatı buldum. Kendimi 
İngilizce ile ifade edebilme ve ikna edebilme 
yeteneklerimi geliştirdim. Benim açımdan çok 
eğlenceli ve keyifli bir tecrübe oldu.”
Bartu HELVACI

“İlk kez katıldığım THIMUN konferansında çok 
eğlendim. Komitelerimizde iki yüze yakın ülkeden 
gelen insanlar vardı. Burada yeni arkadaşlar edinme 
fırsatım oldu. İngilizcemi geliştirmeme ve kendimi 
ifade etmeme katkı sağladı. Benim için her anlamda 
geliştirici ve öğretici bir konferanstı.”

Selin SATAR
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THIMUN (Uluslararası Model Birleşmiş Milletler) Konferansı, 
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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

Profesyonel Gelişim Günü

Öğrencilerimizle daha sağlıklı ilişkiler kurabilmemiz için onları daha iyi anlamamız ve içinde 
bulundukları gelişim sürecini kavramamız büyük önem taşımaktadır. Bu amaçla, 28 Şubat 
Perşembe günü düzenlenen profesyonel gelişim gününe Yar.Doç.Dr Nevin Dölek konuşmacı olarak 
katılmıştır.
Öğretmenlerimiz kendi gelişim süreçlerinden de yola çıkarak bebeklikten ergenliğe, bireyin 
yaşadığı bedensel, duygusal ve psikolojik değişimi ve bu değişimlerin okul ortamına yansımalarını 
konuştular. Çözüm odaklı yaklaşmanın ve pozitif iletişim kurmanın önemi üzerinde durulduğu 
günde, Yar.Doç.Dr Nevin Dölek öğretmenlerimizin merak ettiği soruları da yanıtladı. 

Kare Kod Eğtimi 

Hazırlık Sınıfı Öğrencilerimiz Kütüphane dersinde Kare Kod etkinliği ile araştırma ve kaynak gösterme 
tekniklerini öğreniyorlar.



TARSUS AMERİKAN 130
EFSANE HOCASI 100 YAŞINDA

Türkiye’nin en köklü eğitim kurumlarından ‘Liderlerin Okulu’ Tarsus Amerikan Koleji (TAC) bu yıl iki 
ayrı gururu bir arada yaşıyor. Türkiye ve dünyada birçok iş insanı, politikacı, üst düzey yönetici, 
akademisyen, sanatçı, gazeteci ve yazar yetiştiren Tarsus Amerikan Koleji (TAC); bu yıl 130 yılı geride 
bırakmanın gururunu, TAC’nin efsane edebiyat öğretmeni Haydar Göfer’in de 100. Yaşını 
kutlamasının mutluluğunu yaşıyor.

Tarsus Amerikan Koleji’nin bugün Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanındaki binlerce mezunu, ömür 
boyu süren aidiyet ruhu ile birbirleriyle olan bağlarını sürdürüyor.
  
TAC’nin yüzyılı aşkın süredir devam eden bu güçlü bağının en güzel örneklerinden birini okulun efsane 
öğretmeni Haydar Göfer oluşturuyor. Mezunların yanı sıra okulda görev yapmış yöneticiler, çalışanlar, 
öğretmenler de yıllar geçse de TAC ile bağlarını koparmıyor. Bu yıl 100 yaşını geride bırakan Haydar 
Göfer de halen 80 yaşındaki mezundan 15 yaşındaki öğrencisine kadar TAC Ailesi’nin tüm fertleriyle 
iletişimini sürdürüyor.
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TARSUS AMERİKAN 130 
EFSANE HOCASI 100 YAŞINDA 
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HOCA, ABİ, BABA, DOST…

Haydar Göfer, 19 Şubat 1919’da İstanbul’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nden 
mezun oldu. İstanbul'da öğretmenlik yaparken 1948 yılında, bir gazete ilanında görüp telefonla 
başvurduğu Tarsus Amerikan Koleji’ne edebiyat öğretmeni olarak atandı. Uzun bir tren yolculuğu 
sonunda geldiği tren garında öğretmen ve öğrenciler tarafından karşılanmasının ardından 
TAC’den ve Tarsus’tan hiç kopmadı. 1975 yılında emekli oluncaya dek TAC’de görev yaptı. 
Neredeyse çeyrek asır okulun tiyatro topluluğunun ve fotoğraf kulüplerinin sorumluluğunu 
aralıksız sürdürdü.

Başından eksik etmediği şapkasıyla hep gülümseyen Haydar Göfer, aslında bir öğretmenden çok 
daha ötesi… Yıllarca genç hayatlara yön veren Göfer, bazen bir abi, bazen bir baba bazen de her 
türlü sorunun paylaşılabildiği bir arkadaş olarak yüzlerce hayata dokunan bir bilge çınar. 
Haydar Hoca’nın mezun ettiği öğrenciler arasında kendi alanına damga vuran birçok isim 
bulunuyor. Haydar Göfer’i ‘efsane hoca’ yapan en önemli özelliklerinden biri ders anlatım tarzı. 
En derin edebiyat konularında araya hayat tecrübelerini sıkıştıran, estetikten Yunan tarihine 
doğru yolculuğa çıkaran hocanın okuduğu rubai ve beytiler, öğrencilerini edebiyat tiryakisi yaptı.

MAVRA YAPAR TAHTAYA KALDIRMAZ

Haydar Göfer, kendisini her fırsatta ‘mavra’cı olarak tanımlıyor. “Derslerimde ‘mavra’ (muhabbet, 
gevezelik) yapardım” diyor ve ekliyor: “Örneklerle, öğrencileri sıkmadan dersi anlatırdım. Tatlı 
tatlı, yumuşak, sıkmadan öğretirim. En ağır metni bile çocuğun anlayacağı şekle getirip, yarı ciddi 
yarı yumuşakça, onları sıkmadan anlatırım. Ben öğrencilerimi hem sevdim hem de saydım. Çünkü 
onlara çocuk diye bakmadım.” 

Geçici görevleri dahil toplam 34-35 yıl öğretmenlik yapan Haydar Hoca, çocuklarını tahtaya 
kaldırmayan bir öğretmen: “Hiçbir öğrencimi tahtaya kaldırmadım. Sorularıma hep yerlerinde 
cevap vermelerini istedim. Zira çok iyi bilen çocuğun bile tahtaya kalktığında bildiğini unuttuğunu 
gördüm. Herkesin karakterinin farklı olduğunu bilirim. O yüzden tahtaya öğrenci kaldırmazdım.”

KİTABI YAZILAN HOCA

Haydar Göfer'in mezun ettiği ve ‘en büyük servetim’ dediği öğrencilerinden yıllar boyunca aldığı 
mektupların bir araya getirilmesiyle oluşan, ‘Sevgili Hocam-Bir Öğretmene Mektuplar’ adlı bir de 
kitabı bulunuyor. 2016 yılında aramızdan ayrılan TAC mezunu duayen gazeteci Mete Akyol’un 
araştırmasıyla toparlanan kitabın birinci sayfası 1953 yılında, son sayfası 1985 yılında yazılmış ve 
60 ayrı kişi tarafından kaleme alınmış. 

Tarsus'un ‘Tonton Amca’sı, uzun yıllar birlikte olduğu okuluna ve öğrencilerine yakın olabilmek 
için Tarsus'ta yaşamaya devam ediyor. Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanına dağılmış 
öğrencileriyle bir araya geliyor, onlara tecrübelerini aktarıyor, gerektiğinde de kulaklarını çekiyor.
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‘SEVGİLİ HOCAM’ 100 YAŞINDA

Öğrencileri arasında Türkiye'nin en önemli siyasetçileri, bilim adamları, yazarlar ve işadamları bulunan 
Haydar Göfer, 10 Şubat Pazar günü mezunlarla birlikte 100. yaşını kutladı.  Efsane hoca için geniş katılımlı 
bir kutlama düzenlendi. Kendisini görmeye, sadece Türkiye’nin değil dünyanın dört bir yanından öğrencileri 
geldi. Asırlık çınar için düzenlenen doğum gününde; dostluklar, arkadaşlar, muhabbetler, şakalar, espriler, 
taşlamalar ve doyasıya mavra yaşandı. Göfer, bu anlamlı kutlamada, bazıları 80 yaşlarında olan öğrencilerine 
hem ders anlattı hem de hayat dersi verdi.

Unutulmaz edebiyat öğretmeni Haydar Göfer 13 Şubat’ta da okula gelerek bu kez öğrencilerle buluştu.  
Öğrencilerle edebiyat hakkında sohbet ederken onlara eski okul anılarını anlatıp hayat dersi de verdi. 
Dersi dinleyen arasında SEV Genel Müdürü Binnur Karademir, TAC Başdanışmanı Andrew Leathwood ve 
kendisi de bir TAC mezunu olan TAC Okul Müdürü Günseli Yüksel de vardı. SEV Genel Müdürü Binnur 
Karademir, şunları söyledi:

“Türkiye’nin en köklü eğitim kurumlarını çatısı altında buluşturan Sağlık ve Eğitim Vakfı (SEV) olarak birkaç 
gururu bir arada yaşıyoruz. Üsküdar Amerikan 142, İzmir Amerikan 140, Tarsus Amerikan 130 yılı geride 
bıraktı. Vakfımız 50’nci, SEV İlköğretim Okulları 20’nci yılı doldurdu. SEV Amerikan Koleji ise beşinci yılında 
ve ilk mezunlarını geçtiğimiz yıl verdi. Köklü tarihlerine bakıldığında, okullarımızda köklü bir eğitim geleneği 
ve tecrübesi, ömür boyu kopmayan bir ‘aidiyet ruhu’ olduğunu görürsünüz. 

Mezunlarımız dünyanın neresinde, hangi yaşta ve konumda olursa olsun birbirlerinden, okullarından ve 
vakfımızdan kopmazlar. 20 binden fazla mezunumuz var. Bir bölümü halen gönüllü olarak vakfımıza, 
okullarına destek vermeye devam ediyorlar. İşte bu geleneğin ve ruhun bugüne kadar taşınmasında 
öğretmenlerimizin payı da çok büyük. Hem Türk hem yabancı öğretmenlerimiz yıllarca bu köklü kurumda 
geçmiş ile gelecek arasında bir köprü oluyorlar. Okullarımızda 40 yıl boyunca emek veren öğretmenlerimiz var, 
bu geleneği ve ruhu güçlendirerek bugünlere taşıdılar, taşıyorlar. İşte bu emektar öğretmenlerimizden biri 
bugün 100. yaşını kutladığımız Haydar Göfer Hocamız. 1948 yılında TAC’nin bu tarihi kampüsüne girmiş ve 
öğrencilerimizin yolunu aydınlatmış. Hocamızın 100. yaşını büyük bir mutlulukla kutluyor, sağlıklı ve mutlu 
yaşlar diliyorum.”
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