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DEAR MEMBERS OF THE TAC
COMMUNITY
We are half way through another busy year here at TAC. Our numbers
have continued to grow in every area, with record numbers in our dorms,
and an IB graduating class that is three times larger than any other before
them. Our new prep class has adjusted well and our seniors have settled
into the demanding routine of preparing for “the exam” or completing the
many requirements of IB.
Academics, athletics, arts and community service continue to thrive. It
is hard to keep up with the number of activities we do for our students.
As we work through our 130th year at TAC, we should remember and
honor all of those who have come before us.
To all of the teachers, past and present, Turkish and International, who
have worked so hard and diligently for our students.
To the Graduates of TAC, who always give so freely of their time, energy
and financial support for the continued success of our school.
To the SEV Foundation, for its 50 years of generous support for TAC
and all of our sister schools.
We give a huge thank you from the bottom of our hearts and know that
none of what we see today could be possible without the support of those
listed above.
I want to thank all of our current faculty and staff for their hard work
and dedication to our students and wish everyone a happy, healthy and
successful second half of the year.

ANDREW LEATHWOOD
BAŞDANIŞMAN
HEAD OF SCHOOL

MERHABA,
Öğrencilerin günlük hayatlarını kolaylaştırmayı ve onları liseyi bitirdikten sonraki hayatlarına
hazırlamayı eğitimin en önemli amacı olarak gören okulumuzda, I. döneme ait akademik
çalışmaların ve sosyal etkinliklerin özetlendiği TAC Life dergimiz aracılığıyla, tüm TAC Ailesini
saygı ve sevgiyle selamlıyorum.
Gençlerin, yetişkin olduklarındaki hayatlarında başarılı olabilmeleri ve tüm potansiyellerini ortaya çıkarabilmeleri amacıyla dil, matematik, fen bilimleri ve sosyal bilimler gibi akademik çalışmaların yanı sıra zaman yönetimi, organizasyon ve iletişim becerileri alanlarında da
yetkin olmaları gerekmektedir. Eğer okulda sunulan eğitim ve öğretim programları, öğrencileri
dünya vatandaşı olmak için hazırlarsa, gençler gelecekteki zorluklarla başa çıkabilecek yetkinlikte olabileceklerdir. Bu tür becerilerin de okulda yapılan çalışmalarla geliştirilebileceği yapılan
araştırmalarla kanıtlanmıştır. Tarsus Amerikan Koleji olarak, misyonumuzda da yer aldığı üzere,
aynı zamanda geleneğimizden gelen alışkanlıklarımızla, okulumuzda toplum hizmetleri projeleri, spor ve sanat faaliyetleri düzenli olarak sürdürülmeye devam etmektedir.
Eğitim sisteminin kalitesi yaşam kalitesi ile birebir ilişkilidir. Bizler de öncelikli görevimizin mutlu, tutkulu ve insanlık yararına çalışan vatandaşlar yetiştirmek olduğuna inanıyor, tüm
programlarımızı bu yönde tasarlamaya çalışıyoruz.
2018-2019 eğitim ve öğretim yılının birinci döneminde öncelik verdiğimiz çalışmalarımızın
başında 12. sınıflarımız için planladığımız YKS hazırlık çalışmaları gelmiştir; bu dönem de,
hazırlıkların daha sistematik olarak yürütülmesi amacıyla başlatılan yoğun etüt çalışmalarımız
hızla devam etmektedir. Benzer şekilde, 9-11. sınıflarda da uzun vadeli olarak YKS hazırlık
çalışmalarına nasıl yön vereceğimiz konusunda çalışmalar sürdürmekteyiz. Hazırlık
sınıflarımızda ise, yoğun İngilizce eğitimimizin yanı sıra öğrencilerimize çalışma becerilerini
geliştirebilmeleri için nasıl destek vereceğimiz konusunda planlar yapmaktayız.
Size bu mesajı yazdığım şu günlerde, yoğunlukla zaman ayırdığımız çalışmalarımızdan biri de
12. sınıf IB öğrencilerimizin okul içi değerlendirme çalışmalarının tamamlanması; IB dersleri
veren öğretmenlerimizin her biri, öğrencilerimiz kadar yoğun bir çalışma içerisinde, ödevlerin
teslim tarihlerinde yetişmesi için çaba harcamaktalar.
2018-2019 yılı ikinci döneminde öğrencilerimize ve öğretmen arkadaşlarıma, yoğun çalışma
tempoları içerisinde keyifli ve verimli; tüm TAC ailesine sağlıklı ve hayat enerjilerinin
eksilmediği, huzurlu günler diliyorum.
Şubat 2019

GÜNSELİ YÜKSEL
OKUL MÜDÜRÜ
SCHOOL PRINCIPAL

3

TAC 10 KASIM’DA MATEMDE
TAC MOURNS THE DEATH OF ATATURK

6

CUMHURİYETİMİZİN 95. YILI KUTLU OLSUN!
WISHING A HAPPY REPUBLIC DAY TO THE TAC COMMUNITY!

7

TAC’NİN 130. YIL PANELİNDE ÜÇ KUŞAK MEZUNLAR BULUŞTU
TAC'S 130TH YEAR PANEL BROUGHT TOGETHER THREE GENERATIONS OF GRADUATES

8

		
		

		

4

TAC, 130. KEZ KAPILARINI EĞİTİM VE ÖĞRETİME AÇTI
TAC OPENS ITS GATES TO THE 130TH ACADEMIC YEAR

10

TAC’DE “DÜNYA FELSEFE GÜNÜ”
WORLD PHILOSOPHY DAY AT TAC

13

AYIN ÖĞRENCİLERİ
STUDENTS OF THE MONTH

14

ADANA’DA ROTARY GENÇ LİDERLİK TOPLANTISI (RYLA)
ROTARY YOUTH LEADERSHIP ASSEMBLY IN ADANA (RYLA)

16

ENGİN ÜNSAL ’55 ÖĞRENCİLER İLE BULUŞTU
TAC'55 GRADUATE ENGİN ÜNSAL MEETS WITH TAC STUDENTS

17

TAC İLE 50 YIL
50 YEARS WITH TAC

18

BALKANLAR MASTER ATLETİZM ŞAMPİYONASI
TO THE BALKANS MASTERS ATHLETICS CHAMPIONSHIPS

20

TAC MEZUNLARI YENİ ÖĞRETMENLERİ YAYLA EVİNDE AĞIRLADI
TAC ALUMNI WELCOME NEW TEACHING FACULTY AT THE MOUNTAIN HOUSE

21

TAC ÖĞRENCİLERİ “BAŞARMAK” İÇİN OKUYORLAR
TAC STUDENTS READING TO ACHIEVE

22

ALMANCADA ETKİNLİKLERE DEVAM
ACTIVITIES IN THE GERMAN LESSONS CONTINUE

25

SEV OKULLARI BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİ BULUŞMASI
PHYSICAL EDUCATION TEACHERS MEET IN İSTANBUL

28

STICKLER’DA İNGİLİZCE KONUŞALIM!
PROMOTING ENGLISH USAGE IN STICKLER!

30

DEĞİŞEN SINAV SİSTEMİ, HEDEFLER VE MOTİVASYON
CHANGING EXAM SYSTEM, GOALS AND MOTIVATION

31

DOĞAYI BAHÇEMİZE TAŞIDIK!
BRINGING OUTDOOR EXPERIENCE TO SCHOOL LIFE!

32

TAC ÖĞRENCİLERİ KİTAP FUARINDA
TAC STUDENTS AT BOOK FAIR

33

TARSUS AMERİKAN KOLEJİ KODLAMA FESTİVALİ
TARSUS AMERICAN COLLEGE CODE FEST

33

ENDÜSTRİYEL TASARIMCI OLMAK
SESSION ON INDUSTRIAL DESIGN

34

TARSUS AMERİKAN KOLEJİ'NİN
KURUMSAL YAYINIDIR. OFFICIAL PUBLICATION OF
TARSUS AMERICAN COLLEGE.
KIŞ 2019, YIL 8, SAYI 15
WINTER 2019, YEAR 8, 15th ISSUE
TARSUS AMERİKAN KOLEJİ ADINA
İMTİYAZ SAHİBİ PUBLISHER
GÜNSELİ YÜKSEL
SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ
MANAGING EDITOR
K. NESLİHAN ÖZÜNLÜ
YAYIN DESTEK GRUBU EDITORIAL SUPPORT TEAM
ESRA ZİNCİRKIRAN AYDIN (SEV)
ZEYNEP ATLAN (SEV)
FİLİZ BAL (TAC)

GÖRÜCÜ USULÜ KİTAP FESTİVALİ'NİN ÜÇÜNCÜSÜ YAPILDI
UNDERCOVER BOOKS FESTIVAL CELEBRATES ITS THIRD YEAR

36

TAC’DE LİDERLİK KONFERANSI
LEADERSHIP CONFERENCE AT TAC

37

GENÇ PARLAMENTERLER DÖRDÜNCÜ KEZ TAC’DE
YOUNG DIPLOMATS MEET AT TAC FOR THE FOURTH TIME

39

TAC’DE YURT DIŞI ÜNİVERSİTELER FUARI
TAC COLLEGE DAY EVENT

40

GELENEKSEL ECHO YENİ YIL KONSERİ
TRADITIONAL NEW YEAR’S CONCERT BY THE TAC ECHO BAND

43

TAC 2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KULÜP SEÇİMLERİ
TAC CLUB ELECTIONS FOR 2018-2019 ACADEMIC YEAR

44

OKULUMUZA BU YIL BAŞLAYAN YATILI ÖĞRENCİLERİMİZ
BOARDING ORIENTATION PROGRAM

48

AKRAN REHBERLERİ VE HAZIRLIK ÖĞRENCİLERİ KAYNAŞMA ETKİNLİĞİ
PEER COUNSELORS INTERACT WITH PREP STUDENTS

50

KARİYER GÜNÜ 2018
CAREER DAY 2018

51

TARSUS AMERİKAN KOLEJİ'NDE AŞURE GÜNÜ
ASHURA DAY AT TAC

55

DÜNYA ÇÖP TOPLAMA GÜNÜ
THE WORLD CLEANUP DAY

56

GEZİCİ KÜTÜPHANE PROJESİ
THE BOOK MOBILE PROJECT

58

TAC LİSE ERKEK BASKETBOL A TAKIMI MERSİN ŞAMPİYONU
TAC HIGH SCHOOL BASKETBALL TEAM MERSIN CHAMPION

60

BABA-OĞUL DEV ADAMLAR TAC’DE BULUŞTU
NECATİ GÜLER AND MURATCAN GÜLER BASKETBALL PANEL

62

TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU PANELİ
TURKISH BASKETBALL FEDERATION PANEL

64

SEV YAYINCILIK SEV PUBLISHING
ŞİRKET MÜDÜRÜ COMPANY MANAGER
BAHA SÖNMEZ
YAYINA HAZIRLAYANLAR PRODUCTION
AYDIN DEMİRER
RESUL BUKSUR, SEMA ULUDAĞ

BASKI PRINTING
PROMAT BASIM YAY. SAN. VE TİC. A.Ş.
ORHANGAZİ MAHALLESİ
1673 SOKAK NO: 34 34510
ESENYURT-İSTANBUL
TEL.: (0212) 622 63 63
SERTİFİKA NO. 12039

T +90 216 474 23 41-42-43-44
F +90 216 474 23 45
www.redhouse.com.tr
TARSUS AMERİKAN KOLEJİ TARSUS AMERICAN COLLEGE
CAMİNUR MAH. CENGİZ TOPEL CAD. NO: 44, 33440
TARSUS MERSİN TURKEY
T +90 (324) 241 81 81
F +90 (324) 241 81 04
e-mail: info@tac.k12.tr

YAYIN TÜRÜ TYPE OF PUBLICATION
KURUMSAL İÇ YAYIN INSTITUTIONAL PUBLICATION
İLETİŞİM İÇİN CONTACT
nozunlu@tac.k12.tr
iletisim@sev.org.tr

5

TAC L I F E

TAC 10 KASIM’DA MATEMDE
TAC MOURNS THE
DEATH OF ATATURK
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Kasım saat 9.05’te tüm
TAC’lilerin nefesi durdu ve
kalbimiz sadece Gazi Mustafa Kemal Paşa
için attı. İkinci Yabancı Dil Bölümü’nün
önderliğinde hazırlanmış olan Atatürk’ü
Anma Programı duygusal anlamda dolu
dolu geçti. Tören saygı duruşuyla başlayıp
sonrasında Müdür Yardımcısı Orhan
Baycık’ın TAC’lileri etkileyen
duygu dolu sözleriyle devam
etti. Öğrencilerin hazırlamış
Kutlamalar
olduğu Atatürk’ü Anma
Töreni’ne yönelik sunu, günün
Önemli Günler
anlam ve önemini yansıttı.
Special Days
Sude Ekici’nin Atatürk’e adlı
November 10, 9:05 is when
Celebrations all hearts skip a beat as we
şiiri okumasının ardından
“Biz Mustafa Kemal’in
mourn the passing of the
Askerleriyiz” oratoryosu ve
Turkish nation’s great leader,
“Atatürk ve Kurtuluş Dönemi”ne
Mustafa Kemal Atatürk. The
ait bir mizansen sergilendi. Daha
commemorative assembly prepared by
sonra Cenk Çeken’in sazı eşliğinde
the Second Foreign Language Department
Atilla İlhan’ın “Mustafa Kemal” şiiri
was a scene to a height of emotions.
seslendirildi. Aysel Büyükkardeş, “Ben
The ceremony started with observing a
Seni Görmeden Sevdim” şarkısını,
moment of silence and continued with
piyanoda Zeynep Levent ve TAC
the touching remarks of Orhan Baycık.
Yaylı Grubu eşliğinde seslendirdi.
The slideshow prepared by the students
Programın sonunda öğrenciler “Atatürk
reflected the importance of the day.
Olmak” adlı oyunu sahneledi.
Following Sude Ekici's poem “Atatürk’e”,

6

the oratorio “We are the Soldiers of
Mustafa Kemal” took the scene, and then,
a short mise-en-scène about Atatürk
and the campaign for independence.
Atilla İlhan's poem “Mustafa Kemal” was
recited, which had on the background
a musical piece played by Cenk Çeken.
Aysel Büyükkardeş’ singing “Ben Seni
Görmeden Sevdim” (I Loved You Without
Seeing You) was accompanied on the piano
by Zeynep Levent as well as the TAC string
ensemble. At the end of the program,
the students performed the drama piece
“Atatürk Olmak” (Becoming Atatürk).

HABER NEWS

CUMHURİYETİMİZİN 95.
YILI KUTLU OLSUN!
WISHING A HAPPY REPUBLIC
DAY TO THE TAC COMMUNITY!

S

osyal Bilimler Bölümü önderliğinde
hazırlanan 29 Ekim Cumhuriyet
Bayramı, Ulu Önder Mustafa Kemal
Atatürk ve silah arkadaşları için
saygı duruşuyla başlayıp ardından
İstiklal Marşı ile devam etti.
Cumhuriyetin ilanı için 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 okumasıyla tören sona erdi.

Republic Day (October 29) assembly,
prepared under the leadership of
TAC’s Social Sciences Department,

started with a Moment of Silence in
memory of the Great Leader Mustafa
Kemal Atatürk and his comrades,
and singing the National Anthem.
The 95th anniversary of the radical steps
taken by perseverance and determination
towards an independent Republic was
celebrated with great enthusiasm at TAC.
The ceremony started with the anthems
played by the Tarsus Municipality Band
in the school yard, to which TAC students
and teachers were singing along. Flags
were distributed, a multitude of balloons
were sent floating to the sky after which
the program in the auditorium started.
Principal Günseli Yüksel's meaningful
speech was a scene to emotional moments
for the audience. After her remarks, the
oratorio, sung by students, recounting
the heroes of the National Campaign
for Independence was watched. The
enthusiasm increased during the video
prepared by 11th grade students “What
Does Republic Mean?” Özgür Coşkun,
who presented “The Republic Tree”
encouraged the audience to look at
Cumhuriyet from a different perspective.
The student drama performance about
the proclamation of the Republic was
again a culmination of patriotic feelings.
The chorus of 9th grade
students, directed by music
teachers Aslı Son and Ayşegül
Yıldıran, treated the audience
to an amazing rendition
of “O Freedom”. After Eren
Yelken’s reciting the poem
“Atatürk and Cumhuriyet”,
the ceremony ended with
the National Anthem.
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TAC’NİN 130. YIL PANELİNDE ÜÇ
KUŞAK MEZUNLAR BULUŞTU
TAC'S 130TH YEAR PANEL BROUGHT
TOGETHER THREE GENERATIONS
OF GRADUATES

T

ürkiye’nin en köklü okulları arasında
yer alan Tarsus Amerikan Koleji (TAC)
130 yılı geride bırakmanın gururunu yaşıyor.
‘Liderler okulu’ olarak bugüne kadar binlerce
mezun veren TAC’de 130. Yıl Kutlamaları
kapsamında düzenlenen panelde, konuşmacı

Kutlamalar
Önemli Günler

Special Days
Celebrations
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mezunlar, çocukları ve torunlarıyla birlikte
üç kuşak tarihi kampüste buluştu.
Aralarında politikacı, hukukçu, mühendis,
doktor, sanatçı, sporcu, bilim insanı, sanayici
ve diplomatların bulunduğu binlerce kişiyi
mezun etmiş olan TAC; 130. yıl kutlamaları

kapsamında düzenlediği panelde eski ve
yeni mezunlarını öğrencilerle buluşturdu.
Okulun Tarsus’taki tarihi kampüsünde
bulunan Talas Oditoryum Salonu’nda
düzenlenen TAC 130. Yıl Paneli’ne,
okulun 1947 mezunu Cevdet Naci Gülalp,
TAC’84 mezunu oğlu Ali Naci Gülalp ve
halen TAC’de öğrenciliği devam eden iki
torunuyla birlikte katıldı. Üç nesil TAC’li
olan Gülalp Ailesi’nin buluştuğu panelde
konuşan TAC’47 mezunu Cevdet Naci
Gülalp, okulun tarihini anlattı ve öğrencilere
TAC’li olmanın, köklü bir geleneğe de
ait olmak anlamına geldiğini söyledi.
Panelin diğer konuğu TAC’81 mezunu,
Ortopedi Uzmanı Prof. Dr. Emre Toğrul oldu.
Bir oğlu TAC’den 2008 yılında mezun olan,
diğer oğlu ise halen Tarsus SEV İlköğretim
Okulu’nda eğitime devam eden Prof. Dr.
Toğrul, kendisinin hem bir bilim insanı hem
de hastane kurucusu bir girişimci olduğuna

HABER NEWS

dikkat çekerek, bunu da TAC’de aldığı
bütünsel eğitime borçlu olduğunu söyledi.
TAC’nin 1986 mezunu Özlem Palabıyık ise
basketbolcu, müzisyen, insan kaynakları
uzmanı ve bireysel koç olduğuna dikkat
çekti. Bu kadar çok yönlü olabilmesini
TAC’de aldığı eğitime borçlu olduğunu
vurgulayan Palabıyık, “İlk paramı
profesyonel basketbolcu olarak kazandım.
Aynı zamanda TAC’de öğrenciyken okulun
efsane ECHO grubunda solistlik yaptığım
için müzik kariyerimde de ilerledim. TAC’de
kendimi keşfedebileceğim, yeteneklerimi
destekleyen bir eğitim aldım ve bu sayede
de kariyerimde çok farklı alanlarda
başarılı olma imkanı yakaladım” dedi.
Akademik çalışmalarına Mersin
Üniversitesi’nde devam eden Dr. Banu
Sönmez Tümay ise TAC’den 1983 yılında
mezun olduğunu belirtti ve okulun ilk
kız mezunlarından olduğunu söyledi.
TAC’de kız öğrencilerin alınmasıyla
yepyeni bir dönemin başladığını anlatan
Tümay, bu sayede kendisinin de hayatının
değiştiğini ve TAC sayesinde özgüvenli,
ulusal değerlere saygılı bir dünya vatandaşı
olarak hayata atıldığını ifade etti.
Tarsus American College (TAC) is part
of the Health and Education Foundation
(SEV) and serves the country under the
motto "Leaders for Turkey, Leadership
for the World. TAC considers itself a
world school having educated leaders
for more than a century. TAC has
graduated thousands of students
who have gone on to find careers as
politicians, legal professionals, engineers,
doctors, artists, athletes, scientists,
industrialists, and diplomats. To
commemorate the 130th anniversary
this year, selected TAC alumni from
its multi-generational history took the
floor to participate on a panel organized
as part of this year’s celebrations.
The panel was held at the Talas Auditorium
on the historic campus and was attended
by Cevdet Naci Gülalp (Class of '47), his
son Ali Naci Gülalp (Class of ‘84) and his
two grandchildren, current students at
TAC. Cevdet Naci Gülalp spoke about the
history of the school, adding that being a
graduate of the TAC community means
to belongs to its deep-rooted traditions.
The other guest on the panel was Dr. Emre

Toğrul, an orthopedist (Class of '81). He
is a father of two with one son already
graduated from TAC, and his second
son is currently a student at Tarsus SEV
Elementary. Dr. Toğrul pointed out that as
a scientist and as an entrepreneur he owes
his current success in various areas to the
holistic education he received at TAC.
Özlem Palabıyık (Class of ‘86) is a
basketball player, musician, human
resources specialist and a personal coach.
Palabıyık emphasized that she owes
her versatility as a professional to her
education at TAC by stating “I made my
first money as a professional basketball
player. Since at the same time I was
singing in the school’s legendary ECHO

band, I progressed in my music career
as well. At TAC, I received an education
which led me to explore myself, which
supports my skills, and thus had the
opportunity to be successful in many
different aspects of my career”.
Banu Sönmez Tümay, (Class of ‘83) after
graduating from TAC she continued her
academic career at Mersin University
and recalled she was one of the first
female graduates of the school. She talked
about the new era started at TAC with
the admission of female students which
changed her life as well. Tümay said that
TAC empowered her to get a head start
with her post-secondary life as a confident,
global citizen respectful of national values.
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TAC, 130. KEZ KAPILARINI EĞİTİM VE ÖĞRETİME AÇTI
TAC OPENS ITS GATES TO THE 130TH ACADEMIC YEAR
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Önemli Günler

Special Days
Celebrations
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arsus Amerikan Koleji, 3 Eylül
Pazartesi günü 2018-2019 eğitim ve
öğretim döneminde 130’uncu 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. 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 eğitimöğretim 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
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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 çalışmalarla her dönemden
ön plana çıkan ve dönemin en yüksek “TAC
Puanı”na sahip dört öğrenci TAC Mezunlar
Derneği tarafından ödüllendirildi.
TAC öğretmen kadrosuna bu yıl
katılan öğretmenlerin öğrencilere
tanıtılmasıyla tören sona erdi.
2018-2019 eğitim-öğretim yılının
TAC ailesi için sağlıklı, mutlu ve
başarılı bir yıl olması dileğiyle…
Tarsus American College welcomed the
130th year of education as the school
embarked on the 2018-2019 academic
year on Monday, September 3rd. This
year also marks the 50th anniversary of
the Health and Education Foundation.
The opening day was a time of pride and
celebration for all school administrators,
teachers, parents, graduates, and students.
The prep class students and their parents,
the newest additions to our family, had
a uniquely exciting experience starting
the year. The entrance of the seniors
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to the ceremony area was, as in years
past, very remarkable and the students
transmitted energy, enthusiasm and
fun to everyone attending. Our senior
students, as they do every year, posted
the visuals which reflect their feelings
and mottos for the year, with the younger
grades also joining them in singing the
traditional TAC chant, and the “BOM”.
In this year’s opening ceremony we
had the honor of hosting Ms. Binnur
Karademir, General Manager of the
Health and Education Foundation.
The opening remarks were shared
by Principal Ms. Günseli Yüksel, our
Headmaster Mr. Andrew Leathwood, and
Ms. Karademir, who provided valuable
messages to students and parents.
Ms. Yüksel addressed the students,
recommending them to first find out
about the school culture and then to join
the activities and social life at TAC. She

12

asked them to be mindful of the value of
their amazing years at TAC. She added
that TAC is a privileged school in Turkey,
the graduates of which will help shape the
future of Turkey and the world. Reading
more, learning more and using initiative
would be the keys in becoming one of these
graduates, as well as being a good team
player and improving their social skills.
Also in the opening ceremony, the
TAC Alumni Association presented
awards to students from every grade
level who exemplify the TAC spirit of
excellence with their involvement in
community service, arts, sports and
many other areas, thus achieving the
highest TAC Points in their grade.
The ceremony ended with the
introduction of the new teachers
who joined the TAC staff this year.
We wish every member of the TAC family
a great 2018-2019 academic year…

HABER NEWS

TAC’DE “DÜNYA
FELSEFE GÜNÜ”
WORLD
PHILOSOPHY
DAY AT TAC

2

Kutlamalar

002 yılından bu yana Kasım
Önemli Günler
ayının üçüncü haftası
Special Days
“Dünya Felsefe Günü” olarak
Celebrations
kutlanıyor. Okulumuzda da
Felsefe Günü etkinliği 20 Kasım
Salı günü düzenlendi. Kutlama
etkinliği çerçevesinde, “Dünya
Felsefe Günü” ile ilgili öğrenciler
tarafından projeler hazırlandı ve derslerde
bu projeler sergilendi. Stickler Oditoryum’da
hazırlanan programa, Mersin Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Taşkıner Ketenci
konuk olarak katıldı. Ketenci “Felsefe
Gözüyle Sosyal Medya” konulu konuşmasını
yaptı. Bu çerçevede iletişim araçlarının
kullanımı ve sosyal medyayı gençlerin
gözünden anlatan Ketenci’nin konuşması
öğrenciler tarafından keyifle izlendi.
Since 2002, the third week of November
is celebrated as “World Philosophy Day”.
To mark the occasion, a Philosophy Day
Event was organized at TAC on Tuesday,
November 20, 2018. Within this celebration,
projects were prepared by the students
about the “World Philosophy Day” which
were exhibited during the courses. In the
assembly in the auditorium, we hosted
Prof. Dr. Taşkıner Ketenci, instructor at
Mersin University’s Faculty of Arts and
Sciences, Department of Philosophy. In his
remarks, Ketenci explored ”Social Media
from the Perspective of Philosophy”. This
discussion about the use of communication
outlets and social media from the eyes of
young people was enjoyed by all students.
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AYIN ÖĞRENCİLERİ:
EYLÜL 2018
STUDENTS OF
THE MONTH:
SEPTEMBER 2018

14

Başarı ve
Ödüller

Achievements
and
Awards

AYIN ÖĞRENCİLERİ:
EKİM 2018

STUDENTS OF
THE MONTH:
OCTOBER 2018
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AYIN ÖĞRENCİLERİ:
KASIM 2018
STUDENTS OF
THE MONTH:
NOVEMBER 2018

Başarı ve
Ödüller

Achievements
and
Awards

AYIN ÖĞRENCİLERİ
ARALIK 2018

STUDENTS OF
THE MONTH:
DECEMBER 2018
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ADANA’DA ROTARY GENÇ
LİDERLİK TOPLANTISI (RYLA)
ROTARY YOUTH LEADERSHIP
ASSEMBLY IN ADANA (RYLA)

23

Kasım Cuma günü Okul
Başdanışmanı Andrew
Leathwood Adana’da, Rotary Genç
Liderlik Toplantısı’nda (RYLA) “Liderlik
Sanatı” konulu bir konferans düzenledi.
Katılımcılar, Çukurova Üniversitesi’nde
okumakta olan ve ayrıca Erasmus
programı kapsamında Türkiye’ye gelen
yabancı uyruklu öğrencilerdi. Türkiye,
Romanya, Suudi Arabistan, Togo,

Achievements
and
Awards

Kamerun ve Almanya’dan gelen gençlerin
çok zengin sohbetlerine sahne olan
etkinlikte, Mr. Leathwood, onlarca yıllık
liderlik deneyimlerini etkileşimli bir
tartışma formatında gençlerle paylaştı.
On Friday, Nov 23, Head of School Andrew
Leathwood facilitated a conversation
on “The Art of Leadership” at a Rotary
Youth Leadership Assembly (RYLA) in

GİTAR YARIŞMASINDA İKİNCİLİK
SECOND PLACE IN A
GUITAR COMPETITION
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Başarı ve
Ödüller

Adana. The participants were a group of
international students who are attending
Çukurova University or who have come
to Turkey on a program called Erasmus.
It was a great conversation, with youth
from Turkey, Romania, Saudi Arabia, Togo,
Cameroon and Germany taking part. Mr.
Leathwood shared his many decades of
leadership experience with them in an
interactive, discussion based format.

T

AC Hazırlık sınıfı öğrencimiz Barkan
Canbolat, Bulgaristan’da yapılan
gitar yarışmasında ikinci olarak hem
ülkemizi hem de okulumuzu gururlandırdı.
Barkan’ı gönülden kutluyoruz.
TAC's Prep student Barkan Canbolat
made our community and country proud
by receiving second place in a guitar
competition in Bulgaria. The Music
Department congratulates Barkan on
his tremendous talent as a musician.
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ENGİN ÜNSAL ’55
ÖĞRENCİLER İLE BULUŞTU
TAC'55 GRADUATE ENGİN ÜNSAL
MEETS WITH TAC STUDENTS

T

AC 1955, Talas 1951 Mezunu, SEV
Kurucusu ve Mütevelli Heyeti
Üyesi Sayın Engin Ünsal 27 Aralık 2018
tarihinde TAC’yi ziyaret etti. Öncelikle
9. ve 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
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grade 9-11 students in Talas
Auditorium, followed by grade
12 students in the Stickler
Auditorium, told them about
the past of TAC, discussed the
importance of being a TAC graduate,
and shared his professional experiences.
In the afternoon, he met with the
alumni, chatting and going on a school
tour. “Engin Abi” is a Talas and TAC
graduate whose love and dedication
for his alma mater never diminished
since his graduation, as he took on the
mission of serving Tarsus American
College for the rest of his life.
During the day, he spent time with
students, teachers, administrators,
Headmaster Andrew Leathwood,
Principal Günseli Yüksel, and the alumni.
By the end of the day, he may have been
tired, but energized with the happiness
of spending a full day in his beloved
school, and adding new memories.

News

yoruldu ama çok sevdiği okulunda dolu
dolu bir gün geçirmekten çok mutlu
olarak, yeni anılarla okuldan ayrıldı.
Mr. Engin Ünsal, TAC 1955 and Talas
American School 1951 graduate,
Founder and Member of the Board of
Trustees at the Health and Education
Foundation, visited TAC on December
27, 2018. Mr. Ünsal, who met with
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TAC ILE 50 YIL
50 YEARS
WITH TAC
TAC’75 Necati Gülerin 50 yıl önce Stickler
merdivenlerinde başlayan hikayesi:
Eylül 2001 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’in (TAC’75) 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 hâlâ 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

11
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de TAC’ye geldim. Çok sevgili Hakan
Mutlutürk (TAC’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 biten çok özel bir gün…
İyi ki varsın Stickler! İyi ki varsın TAC!
Necati Güler TAC'75

The story of Necati Güler (TAC’75)
which started in the steps of
Stickler 50 years ago:
September 11, 2001 is chronicled as an
unfortunate date in history for the whole
world. However, September 11, engraved
in my mind way earlier as a fond memory,
is a day of sheer happiness for me. I can
hear my classmates reminding
me of the birthday of Salim
Erdem (TAC 1975 graduate).
Of course, celebrating Salim's
birthday is also very important,
however this date, to put it more
precisely, September 11, 1968
has a different meaning for me.
Yes, it is the day when I first

walked through TAC’s gate. It is the day
when Stickler first embraced us with its
splendor and kindness, which are still
intact today. I realized when I first stepped
into that campus that the energy and
the environment inside was very unique.
When you fill your lungs with this air and
store this energy in your whole body, you
transform into a superhero and nothing
seems unachievable. Therefore, since
my graduation in 1975, whenever I have
struggled with something, when I have
needed support to achieve something,
Stickler was the place to go. I come to
the school, store the energy, fill my lungs
with its air,and prepare myself for all
kinds of challenges in the outside world.
I visited TAC on September 11, 2018 as
well. I was accompanied by dear Hakan
Mutlutürk (another TAC 75 graduate) and
we took this snapshot to commemorate
the 50th anniversary of my first arrival at
TAC. Of course, it was a very special day
which, of course, closed with kebab, spicy
şalgam and Tarsusi coffee in the evening.
So glad and fortunate to have
Stickler and TAC!
Necati Güler TAC'75
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TAC OKUL AİLE BİRLİĞİ SEÇİMİ
TAC PARENT-TEACHER
ASSOCIATION MEMBERS ELECTED

2

018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı
Okul Aile Birliği seçimi 20 Eylül’de
gerçekleştirildi. Seçimler sonucunda, TAC
Okul Aile Birliği Yönetim ve Denetim Kurulu
listesi belirlendi. TAC OAB 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.
The elections for the PTA for 20182019 academic year took place on
September 20, 2018. The new members
of the PTA thanked all the parents who
participated in the elections. They also
expressed their high expectations for
the great projects undertaken with
collaboration with all members of the
school community this school year.

Yönetim Kurulu / Executive Committee
Asil Üyeler / Standing
 Halis Dokgöz		
12. sınıf /grade
 Tülay Sevgi Can
11. sınıf /grade
 Önay Ok		
9. sınıf /grade
 Ayşe Kıralp		
9. sınıf /grade
 Neşe Bezek		
12. sınıf /grade
Yedek Üyeler / Reserve Members
 Lebibe Aytekin 		
12. sınıf /grade
 Gül Özdemir		
9. sınıf /grade
 Özlem Yengüner
9. sınıf /grade
 Ümmühan Koç		
10. sınıf /grade
 Zeynep Doğulu		
Hazırlık / Prep.
Denetim Kurulu Üyeleri Inspection Committee
Asil Üye / Standing
 Füsun Koçak		
Hazırlık / Prep.
Yedek Üye / Reserve Member
 Yeliz İpkıran		
Hazırlık / Prep.
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BALKANLAR
MASTER
ATLETİZM
ŞAMPİYONASI
TO THE BALKANS
MASTERS
ATHLETICS
CHAMPIONSHIPS

kırsalının harika manzaralarının ve
geleneksel Slovenya yemeklerinin tadını
çıkardılar. Şampiyonaya katılan tüm
temsilciler; öğrencilere, öğretmenlere
ve mezunlara hayatları boyunca
fiziksel olarak aktif olmayı önerdi.

T

arsus Amerikan Koleji, 21-23
Eylül 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
Küçükkurt (yüksek atlama
ve 5000 m) Tarsus Amerikan
News
Koleji ve SEV’i başarılı bir
şekilde temsil ettiler. Tarsus
Amerikan Koleji’ni temsil

Haberler
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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

TAC sent a contingent to the Balkans
Masters Athletics Championships,
hosted in the city of Celje, Slovenia
the weekend of Sept 21-23. Head of
School Andrew Leathwood (javelin
and 5000 m), Dr. Ali Cerrahoglu (high
jump), Yeşim
Cerrahoğlu
(5000 m race
walk), and
Member of
the Board
of Directors
Rasim
Küçükkurt
(high jump
and 5000 m)
represented
the school
and the SEV Foundation through
substantial effort in individual
sports. The TAC Team won a variety
of medals in javelin, high jump,
and race walk, reconnected with
old friends from various Balkan
countries and made new friends while
competing at the event. While not
competing, the group saw some of
the beautiful Slovenian countryside
and enjoyed a traditional Slovenian
meal with friends of Andrew's. The
lifelong athletes encourage all of
our students, faculty, and graduates
to remain physically active and
healthy throughout their lives.
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TAC MEZUNLARI YENİ
ÖĞRETMENLERİ YAYLA
EVİNDE AĞIRLADI
TAC ALUMNI WELCOME
NEW TEACHING FACULTY
AT THE MOUNTAIN HOUSE

13

Ekim Pazar günü Tarsus Amerikan Koleji (TAC) Mezunlar
Derneği üyeleri, Tarsus Amerikan Koleji eğitim kadrosuna bu
yıl katılan öğretmenlere, okulun Namrun Köyü’ndeki 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
tarihiyle 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 manzaralarını
fotoğraflarıyla ölümsüzleştirdiler.
On Saturday 13 October members of
the Tarsus American College (TAC)
Alumni Association welcomed new
international and local faculty to
the Mountain House in the village of Namrun. Throughout the
day attendees enjoyed a variety of dishes for lunch, drinks, and
traditional Turkish snacks prepared by Betül Abla, TAC Alumni
Assistant. While eating and socializing mixed groups of TAC
Alumni could be seen spread throughout the yard sharing school
history, asking questions and learning about the new faculty while
recounting the strong traditions that the Alumni Association aspires
to maintain for future generations at TAC. After lunch, groups of
local and international friends set out to explore surrounding trails
and photograph beautiful mountain views including Namrun Castle.
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reading level or Lexile to each student.
Each week teachers assign articles on
the same topic, but students are given
non-fiction reading passages at various
levels of difficulty depending on the
individual student’s Lexile. Schools
believe that students best develop
reading skills when they read texts
that are matched to his or her
Lexile. The more students read
in English in class and out of the
classroom, the more likely they
Education
are to increase their Lexile scores.
Studies
Prep Dean, Mr. Duane “Birch”
Criswell believes the Achieve
3000 program adds a great deal
of depth and opportunity to the
Prep and 9th grade English programs.
He says, “Without a doubt, this program
promotes comprehension and active
reading amongst our students. Good
readers make good writers, and in my
classroom, I have seen tremendous
improvement in student writing that
directly correlates to the reading activities
completed in and out of classrooms.”
The Achieve 3000 program allows
teachers to track and monitor student
improvement. Students may notice a space
hazırlık sınıfı öğrencisi 1050 üzerinde okuma
in Stickler that recognizes student reading
seviyesine ulaşmış bulunuyor. Achieve
achievement. The Achieve 3000 data
3000 programı, 1050 veya daha yüksek bir
reports to teachers those students who
skora ulaşan öğrenciyi, 9. sınıf seviyesi için
have increased their Lexile scores since
gereken okuma düzeyini karşılamış veya
beginning in September. Since school
aşmış olarak değerlendiriyor. Başka bir
began in September, 7 Prep students
başarı da, şu ana kadar 60 öğrencinin, okuma
have achieved Lexile scores above 1050.
düzeylerini hazırlık sınıfına geldiklerinden
The Achieve 3000 program considers a
beri 100 puanın üzerinde artırmış olmaları.
student with a score of 1050 or higher to
TAC öğretmenleri, öğrencilerin çok çeşitli
have met or exceeded the Lexile score for
konularda araştırma yazıları okumaktan
Grade 9. Another achievement, thus far,
keyif almalarını hedefliyor. Öğrenciler ne
60 students have increased Lexile scores
kadar okurlarsa, İngilizcede okuduğunu
by 100+ points since joining the TAC Prep
anlama becerileri o kadar gelişecek.
year. Teachers at TAC look forward to
Achieve 3000, Türkiye’de e-öğrenim
seeing students enjoy non-fiction reading
konusunda öncü olan GLOBED E-Learning
on a variety of topics. The more students
şirketinin bir uygulaması. GLOBED, TAC
read, the more likely they are to increase
2002 mezunu Esat Uğurlu tarafından
reading comprehension in English.
kuruldu. GLOBED çalışanı olan ve
Achieve 3000 is a program of GLOBED
yine TAC 2011 yılı mezunu Can Yücel,
E-learning, a pioneer of e-learning in
yılın başında kampüsü ziyaret ederek
Turkey. GLOBED was founded by TAC
programı yeni öğretmenlere tanıttı.
graduate, Esat Uğurlu, from the class
of 2002. Can Yücel, GLOBED employee,
Students who read are guaranteed to
from the graduating class of 2011, visited
succeed. This year Prep and Grade 9
campus earlier in the year to introduce
continue to use Achieve 3000, a computerthe program to the new teachers.
based reading program which assigns a

TAC ÖĞRENCİLERİ “BAŞARMAK”
İÇİN OKUYORLAR
TAC STUDENTS READING
TO ACHIEVE

K
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itap 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

Eğitim
Çalışmaları

HABER NEWS

ACI’DA FEN
DİKEY MÜFREDAT
TOPLANTISI
SCIENCE
VERTICAL
CURRICULUM
MEETING AT ACI

S

EV Okulları Fen Dikey Müfredat Toplantısı
Özel İzmir Amerikan Koleji Kampüsü’nde 20
Ekim’de tarihinde yapıldı. Gün boyu yapılan değişik
çalışmalarda müfredatı zenginleştirme ve uyumlaştırma
konuları tartışıldı, iyi örnekler paylaşıldı.

The Vertical Curriculum Meeting for Science was held on the
campus of İzmir American Collegiate Institute on October, 20th.
The purpose of the meeting was to bring together all SEV Schools to
participate in activities designed to enrich and align science curriculum
while sharing examples of best practice in science education.

HUKUK UZMANI 10.
SINIFLARLA BULUŞTU
GRADE 10 LEARN FROM
A LEGAL PROFESSIONAL

18

Aralık Salı günü Tarsus Amerikan
Koleji 10. sınıf öğrencileri, Avukat
Filiz Gürüz ile bir araya geldiler. Gürüz,
2000 yılında TAC’den mezun olduktan
sonra İstanbul Üniversitesi’nde hukuk
okudu. 2004 yılında İstanbul’da bir
hukuk firmasında çalışmaya başlayan
Gürüz, bugün gemi ve uçak finans
alanında uzmanlaşmış bir bölümün
başında ve kıdemli ortaklardan biri. Bu
buluşmada Gürüz, 10. sınıf öğrencilerinin
derslerinde üzerinde çalıştıkları
“12 Öfkeli 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.
On Tuesday, December 18th, the Grade
10 class of students at Tarsus American
College heard from a guest speaker. The
speaker, Ms. Gürüz graduated from TAC

(Class of 2000) and then
went on to study Law at
Istanbul University. In
2004, Ms. Gürüz began
working at a law firm
in Istanbul and today
she serves as the Head
of the Department and
as a senior associate
specializing in ship
and aircraft finance.
Ms. Gürüz spoke to
the Grade 10 class on
the topic of law to enhance the students'
study of the play, “Twelve Angry Men.”
Ms. Gürüz recalls viewing the filmed
story, so she was about to point out legal
facts in the story from the perspective
of a legal professional. Also, Ms. Gürüz
contrasted the jury trials which take place
in the United States and those practiced
in Turkey. Throughout the talk, students
asked questions, and the guest speaker
shared the steps she took to become a
lawyer in Turkey. Grade 10 students in
the audience were assigned to take notes
while listening followed by writing reports
and discussing the lecture in classes.
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DR. FIRAT İNCE BİYOMEDİKAL
MÜHENDİSLİKTEKİ GELİŞMELERİ ANLATTI
DR. FIRAT İNCE SHARED RECENT
DEVELOPMENTS IN BIOMEDICAL ENGINEERING

Eğitim
Çalışmaları
Education
Studies
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Aralık Çarşamba günü Houston Üniversitesi
Biyomedikal Mühendislik Bölümü’nde öğretim üyesi
olarak çalışan Yrd. Doç. Dr. Fırat İnce, TAC öğrencileriyle
bir araya geldi. 9 ve 10. sınıf öğrencileriyle buluşan Dr. Fırat
İnce, biyomedikal mühendisliği ve bu alandaki gelişmeleri
paylaştı. Öğrenciler, biyomedikal mühendisliği hakkında
bilgi edinmenin yanında merak ettikleri soruları sordu.

On Wednesday, December 19, 2018, Assistant Professor Dr.
Fırat İnce from Houston University’s Biomedical Engineering
Department met with Grade 9 and 10 students. Dr. Fırat İnce
shared details about the subject of biomedical engineering
as well as recent developments in this field. Following his
talk, TAC students had the chance to ask questions.

KIYAFETLERIN VE
RENKLERIN FRANSIZCASI
CLOTHINGS AND
COLORS IN FRENCH

10
24

. sınıf öğrencilerimiz Fransızca
dersinde farklı stillerde kıyafetleri
ve renklerle ilgili deyimleri öğrendiler.
İlk 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.

In their French lessons, our Grade
10 students learned about names of
various clothing items and idioms about
colors. First, they found the styles that
they were looking for from magazines
and other materials, and working in
groups, they used them in a project in
combination with the vocabulary they
have learned. They presented these
projects in classes. They posted what they
prepared on the walls of the classroom
and the hallways. The project helped
improve research and teamwork skills.

HABER NEWS

İKİNCİ YABANCI DİL
DİKEY MÜFREDAT
UYUMLAŞTIRMA ÇALIŞTAYI
VERTICAL CURRICULUM
ALIGNMENT WORKSHOP
FOR SECOND FOREIGN
LANGUAGES

ALMANCADA
ETKİNLİKLERE
DEVAM
ACTIVITIES IN
THE GERMAN
LESSONS
CONTINUE

S

EV 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.
The Second Foreign Language teachers and
administrators met at İzmir SEV for Vertical Alignment
Workshops in October. At the workshop, teachers and
administrators were involved in various curriculum
enrichment and alignment activities to improve the
German and French learning of TAC students.

A

lmanca 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.
In 10th Grade German lessons, students put teamwork skills to use in a vocabulary
activity designed to reinforce the learning of "Clothes and Adjectives." Students
brainstormed vocabulary they already knew, then extended the vocabulary they
learned while researching. Students noted the vocabulary words on paper and then
matched the German vocabulary alongside the clothing items hung on a clothesline
in the classroom. This exercise helped students to improve research and teamwork
skills while learning the vocabulary of concrete words in the German language.
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YENİ YIL TEBRİK
KARTI OLUŞTURMA
MAKING A
CHRISTMAS CARD

O

kulumuz Hazırlık sınıfı öğrencileri
Almanca ve Fransızca derslerinde
yılbaşı kutlamaları kapsamında benzer
çalışmalarda bulundular. Almanca öğrencileri
yurt dışında yılbaşının 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.
Fransızca öğrencileri ise Yeni Yıl/Yılbaşı
tebrik kartı örneklerini 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.
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TAC's prep students worked on
the theme of ''New Year'' in their
German and French lessons.
Those who are taking German learned
about New Year celebrations and rituals
abroad while expanding their vocabulary
and cultural background in German through
active participation. They wrote their
Christmas wishes on cards which they have
designed. This activity helped improve

their research skills and knowledge
about the cultural context surrounding
the second foreign language they are
taking. At the end of the activity, they
posted their products on the hallway
to share with the wider community.
Looking at the examples of holiday
cards, TAC’s prep students taking French
used visuals and then their imagination
with the aid of technology to come
up with creative cards for the holiday
season. In addition to research skills,
students also chose the theme, visuals
and content best representing their
wishes and ideas. They used technology
to a great extent while making their
designs, and expanded their knowledge
while using current technology. During
the activity, teachers observed student
creativity, willingness to take risks and
the methods students used to express
themselves instead of focusing on
their syntactic or grammatical errors.
Finally, despite making small mistakes,
the students enjoyed learning while
actively participating in the lesson
which better models the realities of
authentically using the French language.

HABER NEWS

9. SINIF ALMANCA
DERSİ ETKİNLİKLERİ
ACTIVITIES IN GRADE
9 GERMAN LESSONS

T

arsus 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.

TAC’s 9th Grade learned vocabulary for
the human body in German lessons this
month. The actively participating classes
of students worked in teams to improve
research skills in the German language.
The completed body outlines are on display
in the Unity Building hallway to allow other
students and teachers to view the student work.

TAC ÖĞRETMENLERİ İÇİN IELTS’E
HAZIRLANMA ZAMANI
TAC TEACHERS TAKE TIME TO
PREPARE FOR THE IELTS

8

Aralık 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 sınavı ve açılımı “Uluslararası
İngilizce Dili Test Sistemi”. IELTS puanı,
kişinin İngilizce yeterlilik seviyesini
belgelendiriyor ve TAC öğrencilerinin yurt
dışındaki üniversitelere başvurularında
da önemli bir adım. 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 sağlıyor.
On Saturday, December 8th, ten TAC
teachers from various departments
attended IELTS Training on campus.
The training was lead by Sevil Akın,
an IELTS Trainer with the British

Council and was organized by Mrs.
Fatma Yiğitoğlu, TAC CAS Coordinator
and English teacher. IELTS is the
International English Language Testing
System, an internationally recognized
English language proficiency test which
students take in Grade 11. An IELTS
score certifies an individual's level of
English proficiency and is one step TAC
students take in the process of applying
to attend overseas universities. The SEV
Foundation requires teachers of English
and bilingual math and science to receive
training to understand better the IELTS
exam which is divided into four-parts and
assesses reading, writing, listening and
the speaking portion which is delivered
in front of an in-person examiner.
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SEV OKULLARI BEDEN EĞİTİMİ
ÖĞRETMENLERİ BULUŞMASI

S

28

EV Amerikan Okulları Beden Eğitimi ve Spor Bölümleri’nin
zümre öğretmenleri, 28-29 Ağustos 2018 tarihlerinde SEV
Amerikan Koleji'nin (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.
Çalıştay Programı:
• Çalıştay-1: Kaynaşma Oyunları / Üsküdar SEV İlkokulu Öğretmenleri,
• Çalıştay-2: Disiplinlerarası Çalışma Örnekleri
/ İzimr SEV İlkokulu Öğretmenleri
• Çalıştay-3: Fiziksel Ölçüm Testleri / TAC Öğretmenleri
• Çalıştay-4: Kinball Oyun
Kuralları / UAA Öğretmenleri
• Çalıştay-5: Beden Eğitimi Derslerinde
Teknoloji / ACI Öğretmenleri
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.

HABER NEWS

PHYSICAL EDUCATION
TEACHERS MEET IN İSTANBUL
The physical education teachers in all SEV American Schools
met in a workshop on August 28-29, 2018 hosted by the SEV
American College (SAC) in Istanbul. The group consisted of P.E.
teachers from the primary, middle school and high school levels.
The event was a great opportunity for sharing best practices such
as physical agility measurement methods, technology integration,
English, theory and hands-on instructional methods. Reviewing
these practices and methods in the
light of reaching the desired learning
provided tangible benefits, as well
as new ideas, to all P.E. teachers.
The workshop which started
with the opening remarks of SAC
Principal Ms. Elvan Tongal continued
with the remarks of Ms. Dale
Orlando Taylor (SAC Headmaster),
Mr. Rasim Küçükkurt (Member
of Board, Chair of the Sports
Committee & TAC Graduate), Mr.
Necati Güler (Member of the Sports
Committee, National Basketball
Player and TAC Graduate), Mr.

Cemil Ergin (Member of the Sports Committee and TAC
Graduate), and Ms. Gonca Dilik (National Team Volleyball
player) and the tour of the new sports facilities.
Schedule:
• Workshop 1: Icebreaker Games / Üsküdar
SEV Elementary School Teachers,
• Workshop 2: Examples of Interdisciplinary Work / İzmir
SEV Elementary School Teachers,
• Workshop 3: Physical Agility
Measurement Tests / TAC Teachers
• Workshop 4: Rules of Kinball
Game / UAA Teachers
• Workshop 5: Technology in Physical
Education Lessons / ACI Teachers
The event concluded with a
volleyball game among teachers.
The workshops received positive feedback
from all participants as they reinforced
a productive learning and sharing of
current instructional methods in the
P.E. class between the institutions under
the Health and Education Foundation.
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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.

Education
Studies

STICKLER’DA
İNGİLİZCE
KONUŞALIM!
PROMOTING
ENGLISH USAGE
IN STICKLER
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H

azırlık 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

Prep and 11IB English teacher,
Johanna Jacobsen, recently had
her Prep E and F classes decorate
the second-floor hall of Stickler. To
create the posters Prep students
used canva.com, an online graphic
design program they learned to use
in the technology class from IT Teacher
Onur Subaşı. Each student was asked
to create a poster promoting the use of
English in the hallways of Stickler. Ms.
Jacobsen used the project to remind her
students about the value of practicing
their English language skills outside of the
classroom. As part of the mission of TAC,
the teachers aim "to enable students to be
strong bilinguals in English and Turkish."
Developing bilingualism involves daily
practice, and teachers encourage students
to use English in Stickler and on campus.

HABER NEWS

DEĞİŞEN
SINAV SİSTEMİ,
HEDEFLER VE
MOTİVASYON
CHANGING EXAM
SYSTEM, GOALS
AND MOTIVATION

T

arsus 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.
Tarsus American College hosted
Mustafa Yolaç, Health and Education
Foundation’s Education Division
Administrator. Yolaç, who talked
to students about the changing
nature of the university entrance
examination, goals, how to build
motivation, and studying strategies,
concluded his session by answering
questions from students.
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DOĞAYI BAHÇEMİZE TAŞIDIK!
BRINGING OUTDOOR EXPERIENCE
TO SCHOOL LIFE
Etkinlik‚
Turlar ve
Geziler

Activities,
Tours and
Trips

T
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arsus Amerikan Koleji Beden Eğitimi
Bölümü öncülüğünde 21 Eylül Cuma
günü "Hazırlık Sınıfları Çadır Kampı”
etkinliğinin 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.

TAC hosted the 4th Annual Prep Campout
on Friday, September 21, 2018. The event,
organized by the Physical Education
Department, involved 124 students and 27
teachers who spent the night in the school
garden. After dismissal on Friday, the
school garden turned into a campsite with
campers setting up tents. After unpacking,
students began to compete in physical
games including relay races, ball popping,
sack races and tug of war. For dinner,
students enjoyed barbeque followed by
a karaoke sing-along, late night football
matches, and volleyball games. Towards
midnight, students continued enjoying the
outdoors eating popcorn, ice cream, and,
soup by the campfire. Afterward, the group
called it a night and moved into tents.
The morning began bright and early at 7
AM. After breakfast, campers dismantled
tents and cleaned their surroundings.
The students left the school having spent

the evening building new friendships and
looking forward to the next camp out.
The Prep Campout would not be possible
without the support of the Administration,
P.E. and Prep Departments who together
treated the students to a great experience.
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TAC
ÖĞRENCİLERİ
KİTAP
FUARINDA
TAC STUDENTS
AT BOOK FAIR
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Kasım-3 Aralık 2018 tarihleri
arasında Mersin’de dördüncüsü
düzenlenen CNR Kitap Fuarı’na, Tarsus
Amerikan Koleji 9C sınıfı öğrencileri 28
Kasım Çarşamba günü Tük Dili ve Edebiyatı
Öğretmenleri Bilgen Milas ve Özlem
Özdemir eşliğinde katıldı. Türk Dili ve
Edebiyatı Bölümü tarafından; öğrencileri
okumaya teşvik etmek amacıyla her yıl
düzenlenen etkinlik bu sene de amacına
ulaştı. Çok sayıda yayınevinin bulunduğu
fuarda öğrenciler yeni çıkan kitapları
görerek istedikleri kitapları aldılar.
On Wednesday, November 28, 2018,
Tarsus American College’s 9C class
students visited the CNR Book Fair
in Mersin with their teachers Bilgen
Milas and Özlem Özdemir. This visit,

organized by the Turkish Language
and Literature Department every
year to encourage students to read,
reached its goal this year. At the fair
where there were many publishing
houses represented, the students
saw the books they were wondering
about and bought many new books.

TARSUS AMERİKAN KOLEJİ
KODLAMA FESTİVALİ
TARSUS AMERICAN
COLLEGE CODE FEST

T

arsus Amerikan Koleji ve Tarsus
SEV Ortaokulu Bilgisayar Bilimi
öğretmenleri ve öğrencileri, kodlama
ve robotik farkındalığını artırmak
amacıyla ortak bir etkinliğe imza attı.
Avrupa Kodlama Haftası kapmasında
düzenlenen etkinlik 1 Kasım’da yapıldı.
Etkinlik öncesinde, öğretmenler ve görevli
öğrenciler, robotik ve yazılım alanlarında
gerekli planlamaları yaptılar. Yapılan
planlamaya göre her bir alana ait masada,
liseden ve ortaokuldan ikişer öğrenci
görevli oldular. Etkinliğin başlamasıyla
festival alanına gelen öğrenciler, ilgili
oldukları alanlardaki masalarda, görevli
öğrencilerin mentorluğunda çalışmalara
katıldılar. Arduino, 3D Tasarım, EV3
Kodlama, Swift, Python ve HTML-CSS
gibi farklı yazılım ve robotik alanlarına

yer verilen çalışmalara öğrenciler ilgiyle
katıldı. Farkındalığı arttırma amaçlı
yapılan etkinlikte, öğrenciler ortaya
çıkardıkları ürünleri test etme şansını
da elde ettiler. Mezunlar Sahası’nda
yapılan etkinlik yaklaşık iki saat sürdü.
Tarsus American College and Tarsus
SEV Middle School Computer Science
teachers and students joined forces to
organize an event with the aim of raising
awareness about coding and robotics.
The event was held on November 1st,
2018 to coincide with the European
Coding Week. Before the event, teachers
and students prepared robotics and
software stations for the event. According
to the planning, two students each from
high school and middle school group

took on duties at each station. Additional
students joined workshops representing
their specific area of interest with the
guidance of the responsible students
who acted as instructors in using the
devices on display. The event allowed
students to explore various fields in
software and robotics such as Arduino,
3-D design, EV3 coding, swift, python,
and HTML-CSS. In the awareness-raising
activity, students also had the chance
to test the products they produced. The
event was held at the Alumni Field and
lasted for approximately two hours.
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SESSION ON INDUSTRIAL DESIGN

2
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013 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 mesleki sunum yaptı.
Teknolojinin gelişmesiyle birlikte
farklı bir boyut kazanan ve farklı
becerileri edinmeyi gerektiren
Endüstriyel Tasarım, evrensel
düzeyde önem kazanan mesleklerden
biri… Endüstriyel tasarım çalışma
alanları medikal, sanayi, otomotiv
gibi günlük ihtiyaçların yanı sıra
mobilya ve tekne tasarımı gibi
lüks olarak değerlendirilebilecek
alanları da kapsıyor.
Üniversite hayatının ilk yılından mezuniyete
kadar nasıl derslerle donatıldığını anlatan
Koray Hisarlı, öğrencilerin geliştirmeleri
gereken çizim, yaratıcılık gibi becerilere
dikkat çekti. Sonrasında kendi tasarımlarını

öğrencilerle paylaşarak
teorinin nasıl ürüne
dönüştüğünü gösterdi.
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
buldular. Rehberlik
Servisi tarafından
organize edilen meslek
tanıtım çalışmaları,
öğrencilerin ihtiyaç ve
ilgileri doğrultusunda
devam edecek.
Mr. Koray Hisarlı, TAC
graduate of 2013 and
2018 Industrial Design
major at METU, met
with TAC’s 9th, 10th and 11th graders on
Thursday, October 18 for an information
session about his career. Industrial
Design, which now has a different nature,
requires different skills with the impetus
of technology, and is gaining global
importance every day. Its working areas
include daily essentials such as medical
sector, industry, automobile, as well as
luxury areas of furniture and boat designs.
Hisarlı, who told the students about the
course load from the freshmen year until
graduation, drew attention to the skills
which the students need to improve such
as drawing and creativity. From his own
designs, he shared concrete examples
of how theory turns into practice.
Students who learned that they
need to prepare a strong portfolio,
as well as academic education, in
order to be admitted to this program,
which is becoming more popular in
major universities in Turkey and the
world, had the opportunity to ask
very specific questions about what
this professional area entails.
The career counseling activities organized
by the Counseling Department will
continue during the year in the direction
of student needs and interests.
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10. SINIFLAR FEN BİLİMLERİ
BİLGİ YARIŞMASI
TAC 10TH GRADE SCIENCE
KNOWLEDGE CONTEST

10

. Sınıflar Fen Bilimleri Bilgi
Yarışması, 18 Aralık Salı
günü üçüncü ders saatinde Stickler
Oditoryum’da gerçekleştirildi. Yarışmaya
her sınıftan kendi sınıf arkadaşları
tarafından seçilen üç öğrenci katıldı.
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
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 yanı sıra okul idaresi de

katıldı. İzleyici öğrenciler, dört soru turu
boyunca takımlarını coşkuyla alkışladılar.
Yarışma sonundaysa 10A'yı temsil eden
takım, bir soru dışında hepsini çözdüğü
için galip geldi. 10B takımı ikinci oldu
ve 10D üçüncü oldu. Kazanan takımın
öğrencilerine sertifika, tüm sınıfa da daha
sonra belirlenecek bir ödül verilecek.
The 10th Grade Science Contest was
held on Tuesday 18 December during
period three in the Stickler Auditorium.
Each grade 10 class was represented in
the contest by three students who were
selected by vote in their classrooms.
The participants in the quiz were:
 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
The participants on the stage solved
questions in physics, chemistry and
biology prepared by their subject teachers,
and were limited to one minute per
question. The contest was attended by
all grade 10 students as well as some
teachers and school administration. The
students in the audience enthusiastically
cheered on their teams through four
rounds of questions, but in the end
the team representing 10A were
victorious, having solved all but one
of the questions. The 10B team were
runners-up, and 10D finished third.
Students on the winning team will be
presented with certificates for their
achievement, and the entire class will
receive a prize that will be chosen later.
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AC 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

GÖRÜCÜ
USULÜ KİTAP
FESTİVALİ'NİN
ÜÇÜNCÜSÜ
YAPILDI
UNDERCOVER
BOOKS
FESTIVAL
CELEBRATES
ITS THIRD YEAR
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.

TAC’s Prep students had a fantastic day
in the third edition of “Undercover Books
Festival”. The aim of this event, led by
Tuba Karabağ and Meray Sakar from the
Department of Turkish Language and
Literature, was to show students that the
books are organic beings with meanings
rather than being pieces of written text.
The students, who prepared for the festival
in three different categories, learned
how many things can be designed using
books. They prepared for the day with
a costume representing a character in
the novel they read, a video recording
prepared according to the content of the
novel, and finally, the book covers which
they designed. As part of the Turkish
Vertical Curriculum project, Tarsus SEV
Elementary School students also joined
all stages of the event and were informed
in detail about the scope of the project.
As a result, Azra İpkıran was selected as
the winner in “Best Book Cover Design”;
İsa Öner received the award in “Most
Creative Costume”, and Elif Öykü Selanik
in “Best Video” category. The prep students
who did an impressive job in designing
creative costumes and books ended the
day with snapshots in front of Stickler.
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TAC ÖĞRENCİ BİRLİĞİ
LİDERLİK KONFERANSI
LEADERSHIP CONFERENCE AT TAC

S

EV Okulları Öğrenci Birlikleri'nin
her yıl gerçekleştirdiği “Liderlik
Konferansı” bu yıl Tarsus Amerikan Koleji
ev sahipliğinde gerçekleşti. Uzun bir süredir
üzerinde çalışılan ve emek verilen konferans
üç gün sürdu. Etkinliğin birinci gününde
ACI, UAA, SAC’dan gelen misafirlerimiz
öncelikle kalacakları yerlere yerleşti. Günün
sonunda öğrenciler TAC’de akşam yemeği
için buluştu. Konferansın ikinci gününde ise
öğrenci birliği üyeleri Edebiyat Öğretmeni
Tuba Karabağ’ın önderliğinde kaynaştırma
etkinliğine katıldı. Bu eğlenceli etkinlik
TAC’98 mezunu Ender Uslu ile “öz-güven”

üzerine bir söyleşi yaptı. Günün sonunda ise
Öğrenci Birliği üyeleri altı kişilik gruplara
ayrılarak kendilerine verilen sunum görevi
için hazırlandılar. Dünyayı etkileyen
liderlerin hayatlarını, dünya görüşlerini,
kullandıkları yöntemleri araştırarak
edindikleri bilgileri ise kendi yaşamlarıyla
bağdaştıran katılımcılarımız bu sayede kendi
liderlik anlayışları için bir zemin hazırlamış
oldu. Çalıştayı tamamlayan öğrencilerimiz
konferans bitiminde sertifikalarını aldı.
Etkinliğin son gününde tüm katılımcılarımız
Sinema Müzesi, Atatürk Evi ve Taş Köprü
başta olmak üzere tarih ve kültür ile
bezenmiş bir Adana turuna katıldılar.
The “Leadership Conference”, an annual
tradition that brings together the Student
Councils of SEV schools, was hosted by
TAC this year. On the first day of the
three-day event, diligently planned by
the TAC Student Council, our guests from
ACI, UAA and SAC were placed with their

hosts. At the end of the day, all students
met at TAC for dinner. The second day of
the conference started with ice breaking
activities designed and led by the Turkish
Language & Literature teacher, Ms. Tuba
Karabağ. Mr. Ender Uslu, a TAC graduate
of the Class of ’98 talked about the central
theme of the conference, “self-confidence”.
The day ended with a challenge for the
four different student councils who were
separated into six groups preparing for
the presentations they were assigned.
Groups had to search and discuss the lives,
ideologies, and methodologies of leaders
who impacted the world. The purpose was
to identify common aspects of leaders
and relate it to their leadership skills. The
students who completed the workshop
were awarded their certificates. On the
last day of the event, all participants were
treated to a cultural tour of Adana, visiting
landmarks such as the Cinema Museum,
Atatürk House and the stone bridge.

37

TAC L I F E

UNSER OKTOBERFEST’18
OUR OKTOBERFEST’18

B

38

Etkinlik‚
Turlar ve
Geziler

u yıl yine farklı bir
tatlısı gibi yiyecekler sunuldu.
konseptle dokuzuncu
Etkinliğin amacı, öğrencilere
kez düzenlenen Oktoberfest
farklı kültürleri yakından
Activities,
Etkinliği, 11 Ekim tarihinde
tanıtmak ve sevdirmekti.
Tours and
tarihinde gerçekleştirildi.
Trips
Nisan Zeynep Kurşun ve Alpay
The Oktoberfest event, which
Özküçük’ün sunumuyla başlayan
we hosted for the ninth time with
etkinlik, “İzmir Das-Akademie”nin
a different theme this
hazırladığı “Die Tollen Vier” (Muhteşem
year, took place on October
Dörtlü) adlı yarışmayla devam etti. Stickler
11, 2018. Starting with the
Oditoryum’a gelen öğrenciler öncelikle
presentations of Nisan Zeynep
iki gruba ayrıldılar. Çekişmeli geçen bu
Kurşun and Alpay Özküçük,
yarışmada farklı etkinlikler yer aldı. Bu
the event continued with
eğlenceli atmosfer içinde kazanan grup
the competition called “Die
üyeleri ödüllerini aldılar. Ama sadece
Tollen Vier” (The Fantastic
Stickler Oditoryum’da değil, Unity Binası
Four) prepared by İzmir DAS
giriş katı ve yemekhane hatta çalan
AKADEMIE. The students
okul zilinde bile Oktoberfest enerjisi
who arrived at the Stickler
hissedildi. Menüde sosis, patates salatası,
Auditorium were divided into
pişmiş kırmızı lahana salatası ve Berliner
two groups, each involved in

various activities within the contest.
The winning group members received
their awards at the end of this fun
learning opportunity. The energy
of Oktoberfest was felt not only in
the Stickler Auditorium, but also
in the Unity Building’s entrance,
cafeteria, and even in the school bell.
The lunch menu included sausage,
potato salad, red cabbage salad and
Berliner dessert. The aim of the
event was to expose students to a
different culture, helping promote
intercultural understanding.
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GENÇ PARLAMENTERLER
DÖRDÜNCÜ KEZ TAC’DE
YOUNG DIPLOMATS MEET AT
TAC FOR THE FOURTH TIME

“T

ürkiye için Liderler, Dünya için
Liderlik!” sloganından hareketle hem
akademik hem de sosyal yönden gelişmeyi
kendilerine ilke edinen öğrencilerimiz
Tarsus Amerikan Koleji Avrupa Gençlik
Parlamentosu Kulübü’nün 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 tarihleri arasında gerçekleştirdi.
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 Kulübü’nün düzenlediği
etkinlikte; sağlık, turizm, sosyal yaşam,
teknoloji, spor, hayvan hakları komiteleri

yer aldı. Bu komisyonlarda delegelerimize
yardım cı olmak amacıyla alanında uzman
Suzan Meto, Alper Burat, Prof. Dr. Bülent
Özekici, Orçun Özkenci, Doç. Dr. Emre
Bozkırlı, Mine Korkut, Sibel Kanık, Onur
Subaşı komisyonlarda atölye çalışmaları
gerçekleştirdiler. 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
Birleşimi’nde 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.
TAC students showed great dedication
while hosting the European Youth
Parliament, or EYP, at TAC. Since the
beginning of the 2018-2019 academic

year, the EYP Club has worked to organize
the hugely successful conference held
on campus from 21-24 December 2018.
On the first day, guests completed their
registrations which was followed by
orientation and icebreakers. The second
day began with a remarkable opening
ceremony in the Talas Auditorium where
guests received opening remarks from
Ms. Banu Koç Çakan and TAC graduate
Cem Atat (Class of 1996) on stress
management and leadership. The central
purpose of the event was for student-led
committees to debate issues on health,
tourism, social life, technology, sports, and
animal rights. In order to assist delegates
in these commissions, the following adults
facilitated workshops in his or her area
of expertise: Ms. Suzan Meto, Mr. Alper
Burat, Prof. Dr. Bülent Özekici, Mr. Orçun
Özkenci, Assoc. Dr. Emre Bozkırlı, Ms.
Mine Korkut, Ms. Sibel Kanık and Mr.
Onur Subaşı. The commissions worked
intensively on the third day then concluded
with presentations on the last day of the
conference where solutions were suggested
during the plenary, parliamentary assembly.
Solutions were voted on by the delegates
and finalized on the parliamentary
assembly. The suggestions presented
by each commission are published in a
booklet format that was created by student
leaders. Main contributors working on
the event were Yiğit Acar, Elif Tepetaş,
and Alpay Özküçük, along with EYP Club
leaders, and club advisors Mrs. Özlem
Özdemir, Mrs. Gülay Damar, and Mr. Orhan
Baycık. The event proved to be rewarding
and fun for all participants and helps
students meet the school's motto "Leaders
for Turkey, Leadership for the World!"
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representatives from eleven
different countries. The day
started with 12th Grade IB
Activities,
students welcoming each
arsus Amerikan Koleji’nin
Tours and
representative with a TAC gift
her yıl düzenlediği Yurt
Trips
bag, consisting of a TAC t-shirt
Dışı Üniversiteler Fuarı bu yıl
and customized TAC pen, with the
12 Ekim Cuma günü gerçekleşti.
built-in flash drive containing the
Bu yılın TAC öğrencileri 11 farklı
current TAC High School Profile. The
ülkeden 19 üniversitenin temsilcileriyle
representatives were then shown to the
bir araya gelme fırsatı buldular. Etkinlik,
Student Lounge where they were able
12. sınıf IB öğrencilerinin üniversite
to freshen up from their travels with
temsilcilerini karşılamasıyla başladı.
traditional Turkish beverages and pastries.
Üniversite temsilcileri, yolculuklarından
Twelve university representatives each
sonra dinlenebilmeleri için öğrenci salonuna
provided individual classroom sessions
alındılar. On iki üniversite temsilcisi, 3, 4 ve
throughout periods 3, 4, and 5. During
5. saatlerde üniversite tanıtım sunumlarını
this time, students were divided into
gerçekleştirdiler. Daha sonra öğrenciler
and rotated amongst twelve different
gruplara ayrılarak sınıflarda yapılan 12

T
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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
temsilcileriyle 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.
On Friday, October 12th, Tarsus American
College hosted its annual College Day
event. This year’s TAC students were
able to meet with nineteen university

FUARA KATILAN OKULLARIN
BULUNDUĞU ÜLKELER:
PARTICIPATING COUNTRIES
 ABD / USA
 ABD bağlantılı olarak Katar
The USA by way of Qatar
 ABD bağlantılı olarak Abu Dabi
The USA by way of Abu Dhabi
 Hong Kong / Hong Kong
 İsviçre / Switzerland
 İspanya / Spain
 İtalya / Italy
 Bulgaristan / Bulgaria
 Hollanda / Netherlands
 İngiltere / UK
 Kanada / Canada

locations. During this time, students
had the opportunity to listen to three
different university representatives
discuss the specific academic, social,
and career options, as well as the
admissions requirements from the specific
universities. As students went to lunch,
some were able to join the university
representatives and develop a deeper
understanding of what university life has
to offer. Following lunch, as the first rain
of the season began to fall, the College
Fair was set up at the Alumni Field.
Here, students and parents were able to
spend the remainder of the day meeting
various university representatives and
learning more about what each has to
offer. Students and parents left the
College Fair with university brochures,
writing pens and other gifts provided by
the representatives. More importantly,
those in attendance left with a better
understanding of post-secondary options
available around the world, as well as
university contacts with whom they
may reach out to for further inquiry.
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ANKARA ÜNİVERSİTE
GEZİSİ
ANKARA UNIVERSITIES
TOUR

R

ehberlik Servisi’nin her yıl 11. sınıf
öğrencileri ile gerçekleştirdiği,
üniversiteye giden yolda önemli ve
yönlendirici bir etkisi bulunan Ankara
Üniversite Gezisi 1-2 Kasım tarihlerinde
gerçekleştirildi. 11. sınıflar Akademik
Müdür Yardımcısı Gülay Damar, Psikolojik
Danışman Özlem Algan ve Coğrafya
Öğretmeni Oğuz Tatar’ın gözetiminde
gerçekleştirilen gezide Ankara Üniversitesi
Tandoğan ve Sıhhiye yerleşkeleri, ODTÜ,
TOBB, Hacettepe, Başkent ve Bilkent
Üniversiteleri ziyaret edildi. Ankara
gezisinin olmazsa olmaz en önemli ziyareti
ise Anıtkabir’e düzenlendi. Ankara
Üniversitesi Sıhhiye yerleşkesinde
ve Başkent Üniversitesi’nde Tıp
Bölümü’nü tanımayı hedefleyen
sunumlar gerçekleşirken, ODTÜ’de
öğrencilerimizin katıldığı meslek
tanıtım etkinliğinde mühendislikten
psikolojiye kadar uzanan geniş
bir yelpazede üniversitenin farklı
bölümleri hakkında bilgi sahibi

olundu. Aynı şekilde, diğer üniversitelerde
de bölümlerin yanı sıra üniversitelerin
akademik ve sosyal olanakları, staj,
değişim programları gibi diğer kurumlarla
işbirliği gerektiren çalışmalar hakkında
bilgilendirme yapıldı. Meslek seçiminin,
kişinin ilgi alanları ve becerileri kadar
üniversitenin sunduğu olanaklardan
da etkilenen bir süreç olması, Ankara
Üniversite Gezisi’ni öğrencilerimizin
için daha da önemli hale getirmektedir.
This year, the Ankara Universities
Tour for Grade 11 students, which

has an important impact and guidance
on the path to university, was held on
November 1-2. The tour which was
supervised by Grade 11 Academic Dean
Mrs. Gülay Damar, Guidance Counselor
Mrs. Özlem Algan, and Geography
Teacher Mr. Oğuz Tatar, visited Ankara
University’s Tandoğan and Sıhhiye
campuses, METU, TOBB, Hacettepe,
Başkent and Bilkent Universities.
Again, maybe the most important part
of an Ankara trip, was stopping by at
Anıtkabir, where Ataturk’s mausoleum
is located. While presentations in
Sıhhiye Campus of Ankara University
and at Başkent University were aimed
at introducing medicine programs, at
METU, the presentations were about
different programs on offer, ranging
from engineering to psychology. In all
universities, TAC’s 11th graders were
also informed about academic and
social opportunities of universities,
internship and exchange programs.
The fact that career choice is impacted
by the skills and interests of the
individual, as well as the opportunities
offered by the university, made the
tour of Ankara universities even
more important for our students.
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Etkinlik‚
Turlar ve
Geziler

Activities,
Tours and
Trips

HAZIRLIK SINIFLARI
GİRİT KÖYÜ’NÜ
ZİYARET ETTİ

PREP STUDENTS
VISIT CRETAN VILLAGE

14

Aralık’ta 124 hazırlık sınıfı
öğrencisi, öğretmenleriyle
birlikte İhsaniye Köyü’nün 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.

“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 / Hazırlık

“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. ”
• Azra Ersin / Hazırlık

“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 / Hazırlık

“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.”
• İdil Tünel / Hazırlık
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On December 14, 124 Prep students and
teachers embarked on a field trip to the
Cretan community in İhsaniye Village
where they were graciously received
by the residents. It was a rewarding
opportunity to see and appreciate
how people live in rural areas.
“Cretan people live in this village. I talked
with one old woman who is not Cretan. She
is from Mersin. She said that it was hard
to get used to living in the village because
it is far from a city. She also told me she
does not know the Cretan language, so her
husband has always been an interpreter

between her and his family. ”
• Azra Ersin / Prep
“One of the best parts of the field day
trip was seeing how olive oil is made.
I learned that the local people of the
village make olive oil using a unique
technique called cold pressing to
make it more high-quality and tasty.
Also, they add the olive oil to meals
after the food is cooked. VILLAGERS
believe heat ruins the oil taste. I had
a wonderful time learning about
their old and unique traditions.”
• İdil Tünel / Prep
“When we first arrived, we met a woman
who introduced us to sourdough bread,
which is unique to this place. She told us
that the ingredient that gives this kind
of bread a distinctive taste also protects
it from fungi and bacteria. The people
of the village say it is delicious, but I
think it is a matter of individual taste.”
• Uğur Erbay / Prep
“A group of the villagers is
cheesemakers. They use milk produced
by goats who are bred by another group
of people who live there. The method
they use to make the round shape of
the cheese is delightful. They place a
chunk inside a bowl-like object, and
then they put a big, round rock that
has a tiny handle on top of the cheese.
They say that this method makes
a perfect shape and also controls
how much air is in the cheese.”
• Nehir Ay / Prep
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ECHO’23
• Vokaller / Vocals : Işık Ali Akpınar,
Ece Kezer, Reyhan Tekin
• Gitar / Guitar : Barkan Canbolat,
Emir Terziel, Akın Barış Gelbul
• Bas Gitar / Bass Guitar : Fatih Acemoğlu
• Klavye / Keyboard : Yağmur Ögetman
• Davul / Drum : Yankı Latif Sevil

ECHO’22
• Vokaller / Vocals : Zeynep Şahin, Haluk Bulut
• Gitar / Guitar : Ömer Affan Soykök,
Erdem Onat Keskin
• Bas Gitar / Bass Guitar : Orhun Serin
• Klavye / Keyboard : İpek Bayık, Kerem Gökşin
• Davul / Drum : Arda Utaş

GELENEKSEL ECHO
YENİ YIL KONSERİ
TRADITIONAL NEW
YEAR’S CONCERT BY
THE TAC ECHO BAND

H

er 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.

TAC ECHO’s New Year's concert, which
takes the stage as we are closing

ECHO’21

Kulüpler
Clubs

• Vokaller / Vocals : Aysel Büyükkardeş,
Nefise Çağla Gökçeli,
Sami Kaan Yeşilova, Talin Kış
• Klavye / Keyboard : Zeynep Levent,
Mehmet Özgün Özer
• Gitar / Guitar : Efe Yıldırım, Emre Karay Yılmaz
• Bas Gitar / Bass Guitar : Tibet Kış,
Arda Alpman
• Davul / Drums : Ege Ögetman, Bolkar Balta

ECHO’20
each year, was a scene to very strong
performances in December 2018.
The ECHO bands of each grade level
had apparently been very well prepared
for the concert through consistent
and dedicated rehearsals for several
months. The concert also marked the
farewell performance of ECHO’19,
which was an enthusiastic celebration
of the musical talents of our students.

• Vokaller / Vocals : Zeynep Can, Zeynep
Su Sezgin, Berk Deniz Yıldızdaş
• Gitar / Guitar : Yiğit Tamer Tetiker,
Tuna Homurlu
• Bas Gitar / Bass Guitar : Tan Kuzucu
• Davul / Drums : Taha Afşar, Deniz Tekin Çetiner

ECHO’19
• Vokaller / Vocals : Ece Özer, Tibet Kurt,
Ege Baykal
• Klavye / Keyboard : Talya Boyar, Çağla Aytekin
• Gitar / Guitar : Emirhan Nasıf, Tibet Kurt
• Bas Gitar / Bass Guitar : Tunç Türeli
• Davul / Drum : Berke Can
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TAC 2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM
YILI KULÜP SEÇİMLERİ
TAC CLUB ELECTIONS FOR
2018-2019 ACADEMIC YEAR

T

arsus 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 tercihlerini 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 tanıtım, hem eğlenceli
hem de öğrencileri bilgilendirme
açısından yeterliydi. Öğrencilerin,
kulüp sunumunda birçok seçenek
karşısında seçimlerinde kararsızlıklar
yaşadığı da gözlerden kaçmadı.

The club selection event for the
new academic year took place in a
quite festive environment with the
participation of all teachers and
students. Like every year, students
were presented with a wide variety
of options, which was 44 this year. All
teachers prepared desks in the school
garden to promote their clubs, using
audio-visual devices to draw student
attention and boost their club sign-ups.
This election process, which lasted
for a club period, was a lot of fun as
well as enlightening for students,
who were observed to have difficulty
in coming up with their final list.
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Kulüpler
Clubs
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SEV OKULLARI
MÜNAZARA BULUŞMASI
SEV SCHOOLS
“DEBATE”

S

EV Okulları Münazara Buluşması’nın
ikincisi 12-13 Ekim tarihlerinde
Üsküdar Amerikan Koleji’nin 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 konularında 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

46

Kulüpler
Clubs

tüm okullar birlikte akşam yemeği
yediler. Yemekte tüm öğretmen ve
öğrencilerin kaynaşırken, herkesin çok
keyifli vakit geçirdiği görülüyordu. 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.
The second annual SEV Schools Debate
event was hosted by Üsküdar American
College on October 12-13, 2018. In the
event, TAC was represented by a team,
comprising Nida Görkem Aktaş, Elif
Dayı, Ece Özer, Ayser Selcen İleri, and
Emine Zehra Demir and was supervised
by Turkish Language and Literature
Teacher Mr. Niyazi Pavlaz. The event
aims to expose students to a culture of
debate, develop strong presenting and

değişik açılardan ele aldığı ve bu sorunlara
olası çözümler getirdikleri ÜALEF 2018’de
TAC öğrencileri etkin rol aldılar.

TAC, ÜALEF
2018’DE
TAC AT ÜALEF 2018

T

ACEYP (TAC Avrupa Gençlik
Parlamentosu) Kulübü öğrencileri,
19-22 Ekim tarihleri arasında Üsküdar
Amerikan Lisesi EYP Kulübünün

public speaking skills, and strengthen
friendships among the SEV sister
schools. The event opened with a training
session, facilitated by instructors from
Argüman Factory who shared debating
techniques, taught students how to
find arguments, refute ideas, and give
compelling presentations. Following
the training session, groups from the
SEV schools were matched in pairs
and engaged in two debate contests.
After receiving feedback provided by
the jury panel, participants were served
dinner. At dinner, mixed groups of
teachers and students socialized and
enjoyed a delightful meal. The following
morning, after two matches, the event
commenced with a presentation of
certificates to all participants. Awards
were presented to the best speakers
selected from each school's debate team.
TAC Grade 12 IB student, Nida Görkem
Aktaş, received the Best Speaker Award.

düzenlediği ÜALEF 2018’de TAC’yi
başarıyla temsil ettiler. Türkiye’nin her
yerinden farklı düşünce ve karaktere sahip
delegelerin ülkemizin güncel sorunlarını

Students participating in TAC
European Youth Parliament (TACEYP)
successfully represented TAC at ÜALEF
2018 which was hosted by Üsküdar
American Academy’s EYP Club on 19-22
October 2018. TAC students played an
active role at the event which brought
together student delegates from around
Turkey with different perspectives
and characters discussing possible
solutions to current issues in Turkey.

HABER NEWS

mistik atmosferi altında mağaranın
derin tarihine ve doğal güzelliklerine
şahit oldu. Girişi ücretsiz olan
bu mağarayı herkes görmeli…

TARSUS
TAŞKUYU
MAĞARASINI
GÖRDÜNÜZ MÜ?
HAVE YOU
SEEN THE
TAŞKUYU CAVE
IN TARSUS?

T

arsus Amerikan Koleji Doğa
Bilimleri Kulübü öğrencileri,
öğretmenleri Gülden Balaban ve Dr.
Duygu Gülev eşliğinde kulüp saatinde
Taşkuyu Mağarası’nı ziyaret ettiler.
Olağanüstü doğal güzellikleri ve on bin
yıllık geçmişin harmanlanmasıyla ortaya
çıkan Taşkuyu Mağarası, Mersin’in
Tarsus ilçesindedir. Bu büyüleyici
mağara 2006 yılında bir yol yapımı
sırasında tesadüfen keşfedilmiş ve 2014
yılının Aralık ayında halka açılmıştır.
Tarsus’un 10 kilometre kuzeybatısında
bulunan mağara, 470 metre uzunluğunda
ve içerisinde çeşitli kayaçlar
barındırıyor. Bu kayaçlara örnek olarak

sarkıt, dikit, sütun ve kalkerli kayaçlarla
aykırı oluşumlar ile Türkiye’de ender
görülen mağara incileri de verilebilir.
Doğa Bilimleri Kulübü, bu gezi
sonucunda Taşkuyu Mağarası’nın

Students from TAC’s Natural Sciences
Club visited Taşkuyu Cave during the
club hour with their teachers Gulden
Balaban and Dr. Duygu Gülev. Taşkuyu
Cave is a great destination to explore as
it features extraordinary natural beauty
and a history dating back to thousands
of years. The site was discovered by
chance while a road construction
was underway in 2006, and was open
to the public in December 2014.
Taşkuyu Cave
is located in
the district
of Tarsus in
Mersin, a mear
10 kilometers
northwest of
Tarsus. The
cave is 470
meters long and
contains various
rock formations
including
stalactites,
stalagmites,
columns, and
limestone
formations, as
well as cave
pearls, which
are a rarity
in Turkey.
Through this
trip, the Natural Sciences Club were able
to see local history and natural beauty in
the mystical atmosphere of the Taşkuyu
Cave. The club encourages others to visit
the cave where the entrance is free.
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Yatılılık

OKULUMUZA BU YIL BAŞLAYAN
The
Dormitory YATILI ÖĞRENCİLERİMİZ
BOARDING ORIENTATION PROGRAM

2
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018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılı
yatılı öğrenci oryantasyonumuz,
1 Eylül Cumartesi günü saat 14.30’da
okulumuza yeni başlayan öğrenci ve
velilerinin kampüsümüze gelişleriyle
başladı. Öğrenci ve velileri, Stickler
Oditoryum’da TAC’de yatılı yaşamının
anlatıldığı sunumu dikkatle dinlediler.
Sunum, Okul Başdanışmanımız
Andrew Leathwood ve Okul
Müdürümüz Günseli Yüksel’in açılış
konuşmalarıyla başladı. Okulumuzun
yatılı bölümünden de sorumlu Akademik
Müdür Yardımcısı Gülay Damar’ın
tüm yatılı ekibini tanıtımından sonra

Akran Rehberlerimizin samimi bilgi
paylaşımlarıyla 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 Servisi’ni
tanıtıp Hazırlık sınıflarıyla ilgilenecek
Rehber Öğretmenleri tanıttıktan sonra
Rehberlik Servisi’nin çalışmaları
hakkında bilgi paylaşımında bulundu.
Toplantı, öğrencilerimizin oda kuralarını
çekip odalarını belirlemeleriyle
sona erdi. Okul İdarecilerimiz,
Yatakhane Sorumlularımız, Akran

Rehberlerimiz, Rehberlik Servisimiz
ve okulumuza bu yıl başlayan yatılı
öğrenci ve velilerimizin katılımıyla
okul bahçemizde yenen akşam yemeği
sonrasında öğrenciler, ailelerinden
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
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alışma yolunda hızlı adımlar atan
öğrencilerin mutluluklarının yüzlerine
yansıması, velileri ve öğretmenleri de
oldukça mutlu etti. Tüm öğrencilerimize
sağlıklı, başarılı ve mutlu bir
eğitim-öğretim yılı diliyoruz.
Our 2018-2019 boarding student
orientation started on Saturday, 1
September at 14:30 with the arrival
of students and parents on campus.
The students and parents watched the
presentation about the boarding life
at TAC in the Stickler Auditorium. The
presentation started with the opening
remarks of Headmaster Mr. Andrew
Leathwood and the School Principal Ms.
Günseli Yüksel. After an introduction
of the team by Ms. Gülay Damar, the
Assistant Principal responsible for the
dormitories, the presentation continued
with sharing of information by the
peer counselors. Our School Doctor Mr.
Ali Cerrahoğlu provided information
about the infirmary and cafeteria, while
Mr. Sinan Öz, Head of the Counseling
Department, introduced his team and
shared information about the activities of
his department. The meeting ended with
the draws to assign students to rooms.
Following a snapshot of all attendees in
the steps of historic Stickler building,
students checked into their rooms. After
dinner with the parents, students, peer
counselors and teachers, the parents left
the campus, leaving their children in the
dormitory. On Saturday evening, Turkish
Language and Literature teachers Ms.
Tuba Karabağ and Mr. Niyazi Pavlaz
helped our students get to know each
other more closely through teambuilding
and icebreaker games. On Sunday,
September 2nd, orientation activities
started with the breakfast which
brought parents and students together.
Later, when the students were taking
their English placement exam starting
at 10:30, our guidance department
had a meeting with the parents. After
lunch, parents left the campus and our
students had the opportunity to tour
the historical places of Tarsus. The
orientation weekend ended with various
sports activities led by our Physical
Education teacher Ms. Sibel Kanık.
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AKRAN REHBERLERİ VE
HAZIRLIK ÖĞRENCİLERİ
KAYNAŞMA ETKİNLİĞİ
PEER COUNSELORS INTERACT
WITH PREP STUDENTS

A

kran Destek Dayanışması Projesi
kapsamında, gönüllü olarak eğitim
almış olan akran rehberi öğrenciler,
3 Kasım Cumartesi günü Hazırlık
sınıflarına yönelik kaynaşma etkinliği
düzenlediler. Yoğun katılımın olduğu
bu etkinlikte farklı grup çalışmalarına
katılan öğrenciler; dönem arkadaşlarıyla
kaynaşmanın yanında, akran rehberlerini
daha yakından tanıma fırsatı da buldular.
The TAC Peer Counseling Project
organized a social event for Prep classes
on Saturday, November 3, 2018. The mixed
age group of TAC students participated
in team building activities allowing
students the opportunity to interact
with other students while getting to
know the peer counselors more closely.
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Rehberlik
Aktiviteleri

Counseling
Activities

HABER NEWS

KARİYER GÜNÜ 2018
CAREER DAY 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 Kariyer Günü etkinliği
gerçekleştirildi. Kariyer Günü’nde öğrencilerimize
yetenek, ilgi ve değerlerini fark ederek bunları
nasıl geliştirebileceklerini öğretmek hedefleniyor.
Öğrenciler de bu sayede gelecekte neler yapmak
istediklerini daha kolay planlayabiliyorlar. Bu
özel gün Okul İdaresi, TAC Mezunlar Derneği,
Kurumsal İletişim ve Rehberlik Servisi’nin özverili
çalışmaları sonucu başarılı bir şekilde tamamlandı.

On Tuesday, December 11th, TAC was once
again the proud host of the Career Day. 24
TAC graduates, all of whom are very strong
representatives of their respective professional
field, made a unique contribution in the future
planning of TAC’s grade 9-12 students. The
aim of the Career Day is to help students
realize their interests, values and strengths
so that they can better plan how to improve
them in the future, facilitating their career
planning. This special day was a success
thanks to the dedicated work for months on
the part of the School Administration, TAC
Alumni Association, Counseling Department
and Corporate Communications.
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NEŞE SOYBAŞ

İşletme – CFO / Business Administration – CFO

 11 Aralık’da TAC’de yapılan KARİYER
GÜNLERİNE davet edilmek beni müthiş mutlu
etti. TAC’ye varmak o gün oldukça zorlu bir
süreçti. Uçak 2 saat rötar yaptı. Daha sonra,
pistte tam uçmaya hazırlanırken, uçakta teknik
arıza olduğu söylendi, uçak değiştirildi. Yeni
uçakla tekrar pistte ilerlerken yolculardan
birisi fenalaştı, tekrar terminale dönüldü!
Yani toplamda 5 saat kadar rötar ile Tarsus’a
ulaştım. Ama yaşadığım bu zorlu süreç, okula
adım attığım anda geride kaldı! Bu camianın bir
parçası olmaktan bir kez daha gurur duydum:
Muazzam bir organizasyondu, görevli öğrenci
kapıdan girdiğim anda yanımdaydı, görüşmelerde
öğrencilerin ilgisi, soruları, samimiyetleri,
özgüvenleri beni muazzam etkiledi, mutlu
etti. Akşam Ali Abi’nin yemek organizasyonu
harikaydı! Herşey için ben teşekkür ederim.
Emeği geçen herkesin eline sağlık!!
 I was extremely happy to be invited to the

TAC CAREER DAY on December 11th, 2018.
Arriving at TAC itself was a very challenging
process, though. First, the plane had a two-hour
delay. Later, as it was preparing to take full
flight on the runway, it was announced that
the aircraft had a technical failure, and it was
replaced. As the new plane was proceeding on
the track, one of the passengers got ill and we
returned to the terminal! So I finally reached
Tarsus with a delay of 5 hours in total. But
this challenging process I have experienced
vanished as soon as I stepped into the campus!
I was once again proud of being a part of this
community: It was a great event, the student
on duty accompanied me from the moment
I was at the gate, the students' interest level,
their questions, sincerity, and self-confidence
were truly impressive. The dinner organized
by Ali Abi was great too!. I am appreciative for
everything. I thank everyone who contributed
to making the event such a success!
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2018 KARİYER GÜNÜ KONUKLAR 2018 CAREER DAY GUESTS
u

u

Halis Uluç Gürkan / TAC’64

u

Uluslararası İlişkiler - Siyaset / Akademisyen / Gazeteci

Biyoteknoloji - Genetik Mühendisi

International Relations - Politics / Academician / Journalist

Biotechnology - Genetic Engineer

Prof. Dr. Mehmet Nur Altınörs / TAC’68

u

Medicine - Brain and Nerve Surgery

u

Prof. Dr. M. Lütfi Öveçoğlu / TAC’75

Medicine – Specialist M.D. / Head Physician
u

u

u

M. Namık Kural / TAC’76
Mühendislik - Bilgisayar Mühendisi / Girişimci

u
u

Engineering - Civil Engineer
u

Z. Hakan Ergin / TAC’79
İşletme – CEO / Business Administration - CEO

u

u

u

İlter Baykam / TAC’00
Mühendislik - Elektrik ve Elektronik Mühendisi

Tıp - Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı / Akademisyen

Girişimci / Teknoloji Yöneticisi

Medicine - Physician / Academic Orthopedic Surgeon

Engineering - Electrical and Electronics Engineer 		
Enterpreneur / Technology Manager

Av. Dr. M. Çağrı Bağatur / TAC’81
u

Doğu Göçük / TAC’01

Melek Yatırımcı / Sigorta Hakemi / Arabulucu

Reklamcı - Kreatif Direktör

Law - Lawyer / Instructor / Angel Investor

Advertising - Creative Director

Insurance Arbitrator / Mediator

u

Ayşe Adanalı / TAC’03
Sosyal Bilimler – Gazeteci / Social Sciences - Journalist

Önder Yol / TAC’81
Mühendislik - Makine Mühendisi / Otomotiv / Girişimci

u

Medicine - Senior Psychologist

Prof. Dr. A. Erdem Bağatur / TAC’80

Hukuk - Avukat / Öğretim Görevlisi/

u

Özlem Şeyda Uluğ / TAC’98
Sağlık - Uzman Psikolog

Finance - Finance Professional / Producer / Writer
u

N. İlter Uluğ / TAC’98
Mühendislik - İnşaat Mühendisi

Ali Perşembe / TAC’78
Finans - Finansçı / Yapımcı / Yazar

İhsan Önal / TAC’98
Oyunculuk – Aktör / Acting - Actor

Angel Investor
u

Oruç Yurdaer / TAC’95
Mimarlık – Mimar / Architecture - Architect

Melek Yatırımcı
Engineering - Computer Engineer / Entrepreneur

Doç. Dr. Yakup Üstün / TAC’91
Sağlık - Diş Hekimi / Medicine - Dentistry

Engineering - Faculty Member / Academician Metallurgical
and Materials Engineer

Uzm. Dr. M. Ozan Levent / TAC’90
Tıp - Uzman Doktor Dahiliye / Başhekim

Mühendislik - Öğretim Üyesi / Akademisyen Metalurji ve
Malzeme Mühendisi

Neşe Özgün Soybaş / TAC’89
İşletme – CFO / Business Administration – CFO

Tıp - Beyin ve Sinir Cerrahisi /
u

Dr. Buğraer Aslan / TAC’87

u

Can Duru / TAC’07

Engineering - Mechanical Engineering

Tasarımcı - 3 Boyutlu Tasarımcı ve Zanaatkâr

Automobile Industry / Enterpreneur

Designer - 3D Designer and Craftsman

Ali Zafer Gürbüz / TAC’86

u

Gastronomi – Şef / Gastronomy - Chef

Mühendislik - Makina Yüksek Mühendisi Bilgisayar
Destekli Tasarım ve Üretim

Öznur Aktı / TAC’08

u

Yağız Demirsoy / TAC’09

Engineering - MSc Mechanical Engineering

Mühendislik - Yazılım Mühendisi

Computer Aided Design and Manufacturing

Engineering - Software Engineer
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YENİ ÜNİVERSİTE SINAV
SİSTEMİ YKS
THE NEW UNIVERSITY EXAM
SYSTEM INTRODUCED TO PARENTS

26

Eylül Çarşamba günü
Bunun için hazırlanma süresine
Rehberlik
tüm velilerimize
dikkat edilmesi gerekiyor.
Aktiviteleri
yönelik YKS veli konferansı
Hedef belirlemek, uzun vadeli
Counseling
yapıldı. Çoğunlukla 12.
bir süreç olan sınava hazırlık
sınıf velilerimizin katıldığı
sürecinde motivasyonu artırıcı
Activities
konferansta Temel Yeterlilik
en önemli etkendir. Hedefler,
Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik
üniversite, bölüm ve net bazında
Testi (AYT) hakkında detaylı
belirlenmelidir. Ayrıca kısa
bilgiler verildi. Bununla birlikte
süreli bir koşu değil uzun soluklu
puan türlerinin hesaplanmasında
bir maraton olan sınav hazırlık süreci
hangi dersin ne kadar etkili olduğu konusu
bütün aileyi etkileyen ve aktif katılımını
ayrıntılı olarak anlatıldı. Büyük değişikler
gerektiren bir süreçtir. Bunun yanında
olan sistem enine boyuna ele alındı, avantaj
öğrencilerin düzenli ve sistemli şekilde
ve dezavantajları ile analiz edildi.
deneme sınavlarına girmeleri gerekiyor. İlk
YKS kapsamında yer alan Temel Yeterlilik
etapta bu sınavlarda soruları cevaplamaktan
Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT),
ziyade maksimum düzeyde konsantrasyonu
öğrencinin lise öğrenimi boyunca elde ettiği
sağlama ve kişisel olarak kendi stillerini
kazanımların ölçüldüğü sınavlardır. Bu
keşfetmeleri çok önemlidir. Bu zorlu
durumda, YKS sınavına sadece 12. sınıfta
süreç sonucunda bütün öğrencilerimizin
hazırlanmayı düşünmek yanlış bir düşüncedir.
hedeflerine ulaşmaları dileğiyle…
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On Wednesday, September 26th, the
school hosted a parent information
session about YKS system. The
majority of grade 12 parents attended
the conference and received detailed
information about the operation of the
Basic Aptitude Test (TYT) and Area
Competency Test (AYT). Information
was also shared about the impact of
the performances in each course on
the calculation of score types. The
testing system, which underwent
major changes last year, was explored
in depth, with the advantages
and disadvantages addressed.
TYT and AYT are not the kinds of
exams for which one can cram for
during their senior year only; they
require a diligent and extensive
preparation process. Setting goals
is key in order to keep motivation
high in this long term preparation.
Goals should be set for university,
program and net score levels. This
‘long marathon’ requires the active
participation of all family members. All
candidates need to take mock exams
regularly and in a systematic way. In
the first stage, ensuring maximum
concentration and discovering their
personal styles is more important than
just answering questions. We hope
that all students reach their goals
at the end of this rigorous process.

HABER NEWS

TARSUS
AMERİKAN
KOLEJİ'NDE
AŞURE
GÜNÜ
ASHURA
DAY AT TAC

Toplum
Hizmeti

Social
Service

T

arsus 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.

TAC hosted the first Ashura Day
on campus during the month of
October. Ashura is a traditional
mixture of nuts and dried fruit
which symbolizes charity and a spirit
of sharing. Proceeds raised will
go to support the education of the
children from an underprivileged
family in the community. The event
shared the tradition of Turkey
with our local and international
students and faculty. This
year's event came about as a
suggestion by TAC students and
was possible through the support
of the Sofra Catering Staff.
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Toplum
Hizmeti

Social
Service

YENİ YIL PARTİSİ
NEW YEAR PARTY

T

AC 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.
TAC grade 11 and 12 IB students are diligently working on
their community service projects. They have organized a New

Year party for students coming from Hasan Karamehmet State
School. They were actively involved in all the preparation process
(decoration, food and gifts). Hasan Karamehmet kids left the party
with glowing eyes, smiling faces and hopeful hearts. We would
like to thank TAC’19 and TAC’20 IB students for their efforts.

DÜNYA ÇÖP TOPLAMA GÜNÜ
THE WORLD CLEANUP DAY
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T

arsus 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.

Tarsus American College
students met in Adana
and Mersin on Saturday,
September 15th to clean up
the environment in local neighborhoods.
Leading up to the event, TAC’s Natural
Sciences Club members posted displays
around campus and promoted the event
on social media. The event started in

Mersin at 16:30 and started in Adana at
18:00. The exciting community service
event ended with the participation of
many ecologically minded individuals
joining the cleanup of litter in the area.
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TAC ÖĞRENCİLERİ TARSUS
HUZUREVİ’Nİ ZİYARET ETTİ
TAC STUDENTS VISITED THE
TARSUS NURSING HOME

22

Aralık’ta Tarsus Amerikan
Koleji öğrencileri Tarsus
Huzurevi’ne bir ziyaret gerçekleştirdi.
Matematik Bölümü’nden 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 gün geçirdiler.
Öğrenciler, huzurevi sakinleri ile birlikte
oyunlar oynayıp onların anılarını
dinlediler. Meliha Manav, yaşlıların cep
telefonlarıyla ilgili sorunlarını 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.
On the 22nd of December 2018, six
TAC students and two teachers from
the Mathematics Department at Tarsus
American College visited the Tarsus
Nursing Home. The trip was led by math
teachers Enise Peker and Begüm Biçer. The
goal of the trip was for TAC students to
have the chance to show the elderly seniors
that they are being remembered and cared
for. During the visit, students benefited
from socializing with the seniors and
learning about their lifelong experiences.

Activities included playing games with
the elderly while listening to their
memories. Getting to know one another
deepened the conversations while
eating and drinking together snacks
the students provided. One student,
Meliha Manav, used her technical
knowledge to help some seniors with
their phones, while other students
found a chance to speak with those in
care rooms. It was a great pleasure to
see the TAC students provide attention
and show affection towards the
elderly. Students who took part in the
activity are Meliha Manav, Mehmet
Alp Sözüdüz, Tuna Homurlu, Yiğit
Tamer Tetiker, Fazıl Osman Yılmaz.

HASAN KARAMEHMET İLKOKULU
AKADEMİK DESTEK PROGRAMI
THE ACADEMIC SUPPORT
PROGRAM FOR HASAN
KARAMEHMET PRIMARY SCHOOL

H

asan 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.

The academic support program for
Hasan Karamehmet Primary School’s
3rd and 4th grade students started this
year drawing wide interest from students
and parents. The program, which will be
offered to 3rd and 4th grade students of
the neighboring school in 10 different
course groups, will continue until the end
of May. Tarsus American College, which
sets as its mission to raise community
leaders, successfully fulfills this mission
by supporting not only its students but
also other students in its vicinity.
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GEZİCİ KÜTÜPHANE PROJESİ
THE BOOK MOBILE PROJECT

KELAHMET İLKÖĞRETİM OKULU

24 Kasım Cumartesi günü, Tarsus Amerikan Koleji öğrencileri, TAC İngilizce ve Sosyal
Bilgiler Bölümleri tarafından ortak yürütülen Gezici Kütüphane Projesi kapsamında
Kelahmet İlköğretim Okulu’nu 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 sonraysa, 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.


KELAHMET PRIMARY SCHOOL

On Saturday, November 24th students from Tarsus American College visited the
Kelahmet Primary School as part of the Book Mobile Project carried out between
the TAC English and Social Studies Departments. On this Saturday, the group
was accompanied by High School Principal Günseli Yüksel and English teacher,
Ellen Johnston. TAC students and faculty were received by the school’s principal
and teachers to learn more about the students and specific needs of the school
before TAC students divided into teaching teams and entered the classrooms
to teach English lessons in classrooms. Upon completion of the lesson, students
socialized by playing ball games or conversing with primary age students on the
playground before lining up for snacks and a book from the student-run bookmobile.
Students were seen with smiling faces after receiving their book to read.



KALEBURCU KÖYÜ

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.
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KALEBURCU VILLAGE

Tarsus Amerikan Koleji students
visited Keleburcu Village as a
part of the Book Mobile Project.
After teaching English lessons
and playing various games, TAC
students helped their young
students in choosing books
according to their level and interest.

HABER NEWS

 KANBERHÜYÜĞÜ
İLKOKULU

3 Kasım Cumartesi günü
yapılan Gezici Kütüphane
etkinliğinde, Tarsus
Amerikan Koleji öğrencileri,
Coğrafya Öğretmeni
Gülden Balaban eşliğinde
Kanberhüyüğü İlkokulu’nu
ziyaret ettiler. Okulun
öğrencileri bu ziyareti büyük
bir heyecanla karşıladı.
Bu etkinlikte, ilk olarak
çocuklara İngilizce dersi verildi ve sonrasında çeşitli oyunlar oynandı. Yoğun geçen
ders ve etkinliklerin ardından, çocuklar okumak istedikleri kitaplara kavuştular.


KANBERHÜYÜĞÜ ELEMENTARY SCHOOL

On Saturday, the Tarsus American College students visited Kanberhüyüğü
Elementary School accompanied by their geography teacher, Ms.
Gülden Balaban. The sister school students were very excited to see
our group. In this activity, children received English lessons and then
various games were played. The intensive day of courses and activities
culminated in their selecting the books they want to read.

 GEZİCİ ‘MAKER’ KÜTÜPHANESİ’NDEN
İLK ZİYARET

Makerspace Hareketi; öğrencilerin eleştirel düşünme, yaratıcılık
ve iş birliği gibi alanlarda uygulamalı öğrenmelerini sağlarken
teknolojiyi de uygulayarak kavramalarına yardımcı oluyor.
TAC Gezici Kütüphanesi, toplum hizmetleri kapsamında
düzenli olarak gittiği kardeş okullardaki aktivitelerine
ilk defa maker aktivitesini de ekledi. 1 Aralık 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.



THE FIRST VISIT OF THE BOOK MOBILE ‘MAKER’

The Makerspace Movement helps students understand and apply
technology while providing hands-on learning opportunities in
areas such as critical thinking, creativity, and cooperation. For the
first time, TAC’s Book Mobile added a “maker activity” this week
to the activities it offers to sister schools, which TAC students
and faculty regularly visit as part of the school's commitment to
community service. In the first activity which was introduced on
December 1, 2018, students demonstrated engineering design,
kinetic, and potential energy projects. The exciting activities
included designing a vehicle which works with balloons. Students
designed the vehicles using recycled materials, then raced the
self-made vehicles against one another in a playful competition.
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Etkinlikleri

Sports
Activities

TAC LİSE ERKEK BASKETBOL
A TAKIMI MERSİN ŞAMPİYONU
TAC HIGH SCHOOL BASKETBALL
TEAM MERSIN CHAMPION
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2

018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı’nda, okul basketbol
takımımız oynadığı tüm müsabakaları kazanarak
Mersin Şampiyonu oldu. İl ve ilçelerden 50’den fazla okul
takımının katılımıyla gerçekleşen Lise Genç Erkekler A
Kategorisi Basketbol Müsabakaları sonucunda, Tarsus
Amerikan Koleji Lise Erkek Basketbol Takımı, namağlup
şampiyon olarak, okulumuzu 10-13 Ocak 2019 tarihleri
arasında yapılacak Okul Sporları Türkiye Şampiyonası
Grup Birinciliği’nde temsil etme hakkı kazandı.
Müsabakalar sonunda sıralama şu şekilde gerçekleşti:
1-TARSUS AMERİKAN KOLEJİ
2-EVRENSEL KÜLTÜR KOLEJİ
3-ÖZEL İÇEL KOLEJİ

For the 2018-2019 academic year, Tarsus American
College’s basketball team received the Mersin
championship trophy after winning all the
championship games. At the end of the provincial High
School Basketball tournament, TAC’s athletes became
the undefeated champion, qualifying to represent the
school and the city at the Turkish national level on
January 10-13, 2019.
The ranking was as follows:
1-TARSUS AMERICAN COLLEGE
2-EVRENSEL KÜLTÜR KOLEJİ
3-ÖZEL İÇEL KOLEJİ
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ÜSKÜDAR AMERİKAN
KOLEJİ SONBAHAR
BASKETBOL
TURNUVASI
ÜSKÜDAR AMERICAN
ACADEMY HOSTS
“AUTUMN BASKETBALL
TOURNAMENT”

S

onbahar Basketbol Turnuvası,
30 Kasım – 02 Aralık tarihleri
arasında, Üsküdar Amerikan Lisesi’nde,
SEV Okullarının katılımlarıyla yapıldı.
Sonbahar Basketbol Turnuvası’na;
Üsküdar Amerikan Lisesi, İzmir
Amerikan Koleji, Tarsus Amerikan
Koleji ve SEV Amerikan Koleji’nin hem
kız hem de erkek takımları katıldı.
Turnuva, 30 Kasım 2018 Cuma günü tüm
okulların Üsküdar Amerikan Lisesi’ne
ulaşması ile öğlen saatlerinde başladı. TAC
The annual Autumn Basketball
öğrencilerinin üç gün boyunca başarılı
Tournament, hosted by Üsküdar American
müsabakalar yapmalarının yanı sıra,
Academy was a true partnership of the SEV
Üsküdar Amerikan Lisesi öğrencilerinin
American schools, with the participation
evlerinde misafir olmaları, yeni dostluklar
by both male and female basketball teams
kurmaları, kardeş okulların öğrencilerinin
from Üsküdar American Academy (UAA),
gerek sosyal gerek sportif paylaşımlarda
American Collegiate Institute (ACI),
bulunmaları, bağlı bulundukları okulları
Tarsus American College (TAC) and SEV
gelenekleriyle temsil etmeleri
oldukça değerliydi. Sonbahar
Erkekler / Boys
Basketbol Turnuvası, 2 Aralık
Pazar günü saat 14.00’te yapılan
1. Tarsus Amerikan Koleji / Tarsus American College
ödül töreniyle son buldu.
2. Üsküdar Amerikan Lisesi / Uskudar American Academy
Sosyal, sportif ve kültürel olarak
3. SEV Amerikan Koleji / SEV American College
gerçekleşen bu etkinlikler Vakıf
4. İzmir Amerikan Koleji / American Collegiate Institute
kardeş okullarını birbirlerine
Kızlar / Girls
daha çok yaklaştırdı. Yeni ve
1. İzmir Amerikan Koleji / American Collegiate Institute
köklü arkadaşlık temellerinin
2. Üsküdar Amerikan Lisesi / Uskudar American Academy
atılmasını sağlayan bu tarz
3. SEV Amerikan Koleji / SEV American College
etkinlikler tüm SEV okulları
4. Tarsus Amerikan Koleji / Tarsus American College
için oldukça değerli…

American College (SAC).
The tournament started
at noon on Friday,
November 30, 2018,
with the arrival of the
other SEV teams to
the UAA campus. In
addition to the successful
matches played by
TAC’s athletes over the
course of three days,
it was also significant
for them to be hosted
by UAA students, allowing them to
build friendships, socialize and share
their love of sports with others from
the SEV sister schools, and to represent
the schools they are from. The Autumn
Basketball Tournament culminated with
an award ceremony on Sunday at 14.00.
These activities with social, athletic
and cultural components are vital
for SEV schools as they bring the
students closer together and build
new and deep-rooted friendships.
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BABA-OĞUL DEV ADAMLAR
TAC’DE BULUŞTU
NECATİ GÜLER AND MURATCAN
GÜLER BASKETBALL PANEL

P

otanın usta ismi Necati Güler (TAC'75),
mezun olduğu Tarsus Amerikan
Koleji’ni kendisi gibi basketbolcu 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
ortaokula başladığı
TAC’nin, hayatının en
Spor
önemli kazançlarından
Etkinlikleri
biri olduğunu vurguladı.
Sports
Profesyonel basketbol

Activities
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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 şey 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
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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” dedi.
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 üniversiteyi kazanıp mezun oldum.
On Tuesday, October 16th, Mr. Necati
Güler, TAC’s 1975 graduate who has
had many valuable contributions to
Turkish basketball, and his son Muratcan
Güler, a professional basketball player,
joined a panel on TAC campus.
The panel opened with the presentations
about the professional basketball background
of Necati Güler and Muratcan Güler. Then
Necati Güler shared his experiences about
basketball and academic studies with TAC
students. Muratcan Güler said that he started
playing basketball taking his father as his
role model, and that he has always had the
love and passion for basketball, which has
kept him energetic. TAC students showed
great interest in the panel which ended
with students' questions being answered.
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TÜRKİYE BASKETBOL
FEDERASYONU PANELİ
TURKISH BASKETBALL
FEDERATION PANEL
Spor
Etkinlikleri

Sports
Activities
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Ekim 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 duruma getirilmesi, geliştirilmesi
ve aksayan yönlerine çözüm bulmak
için yapılması gerekenler hakkında
söyleşiler gerçekleşti. TAC öğrencileri
panele yoğun ilgi gösterdiler.

TAC hosted in a panel on Thursday,
October 11, 2018 Mr. Hüseyin Beşok,
Turkish Basketball Federation
Board Memb er; Mr. Fırat Eser,
Basketball Development Director of
the Federation; Mr. Gökhan German,
basketball columnist at Fanatik
newspaper, as well as Milliyet
newspaper’s basketball columnists
Ümit Avcı and Gökhan Türe. The panel
discussed the ways of promoting
basketball in Anatolian Turkey,
making it more popular and accessible,
and the things to be done to address
the shortcomings. TAC students
showed great interest in the panel.

HAZIRLIK SINIFLARI YENİ YIL
VOLEYBOL TURNUVASI

B

eden Eğitimi Bölümümüzün düzenlediği
ve 7 Hazırlık sınıfının katılımıyla
gerçekleştirilen, sınıflar arası kız-erkek
karma Yeni Yıl Voleybol Turnuvası 2 Ocak’ta
yapılan final maçıyla sona erdi. Derste işlenen
voleybol konusu sonrası, dersin pekişmesi
ve sınıfların birbirleri ile dostluk kurmaları
amaçlı düzenlenen Hazırlık Sınıfları Yeni Yıl
Voleybol Turnuvası’nda final maçı Hazırlık
C ve Hazırlık D sınıfları arasında oynandı.
Çok çekişmeli ve başa baş geçen maç sonrası,
rakibini 2-1 yenen Hazırlık C sınıfı şampiyon
olurken, Hazırlık D sınıfı da ikinci oldu.

PREP STUDENTS
RING IN THE NEW YEAR WITH
A VOLLEYBALL TOURNAMENT
The “New Year’s Volleyball Tournament” organized by TAC’s Physical
Education Department included seven prep classes and culminated with
a final game on January 2nd, 2019. The Prep level tournament aimed to
reinforce the volleyball unit taught in P.E. classes also improved inter class
friendships amongst students. After a stiff, break-even competition, Prep C
was the winner with a score of 2-1, leaving Prep D in second place. The event
included the participation of administrators, teachers, and students who
cheered for the teams from the sidelines.
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TAC KIZ VOLEYBOL
TAKIMI “SHEPARD CUP
TURNUVASI” İKİNCİSİ
TAC RECEIVES SECOND
PLACE AT THE SHEPARD
CUP TOURNAMENT
Spor
Etkinlikleri

Sports
Activities
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-21 Ekim tarihleri arasında, İzmir Amerikan Lisesi’nin organize
ettiği, onuncusu düzenlenen Shepard Cup Voleybol Turnuvası’na
katılan TAC Kız Voleybol Takımı, turnuvayı ikinci olarak tamamladı.
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 güçlü bir takım olduklarını herkese gösterdi.

The Female Volleyball Team took Second Place at the 10th Annual
Shepard Cup organized by American Collegiate Institute in Izmir. The
TAC Team lost in the final match against Uskudar American College after
remaining ahead in the first period. TAC students demonstrated skillful
athletic performance and represented TAC to the best of their ability and
showed everyone that they are a strong team to beat in future competition.
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SOSYAL MEDYADA TARSUS AMERİKAN KOLEJİ
TARSUS AMERICAN COLLEGE ON SOCIAL MEDIA
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@tarsusamericancollege

Tarsus American College

Tarsus American College

https://www.instagram.com/tarsusamericancollege/

https://www.linkedin.com/company/tarsus-american-college/

https://twitter.com/tarsusamerican

Tarsus Amerikan Koleji
https://www.facebook.com/tarsusamerikankoleji/

Tarsus American College
https://www.youtube.com/channel/UCV4UHPtxzF-x3ZD2sd6Q2fA
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