
Tarsus Amerikan Kolejinde öğrenim 

görmeye başlayan öğrenciler, “öğre-

nenler toplumu”na adım atmış 

olurlar. Öğrenciler, mezuniyetleri 

sonrasında da birbirlerine ve onları 

tam donanımlı bireyler olarak hayata 

hazırlayan okullarına bağlı, dünya 

çapında bir “mezunlar ailesi”nin 

bireyleri olarak yaşamlarına devam 

ederler.

 

TAC’de öğrenme, yalnızca akade-

mik başarı için olmayıp aynı zaman-

da hayat içindir. Öğrenciler, modern 

eğitim yöntemleri doğrultusunda 

bilgiler edinip yaşam boyu öğrenme-

nin önemini kavramış bireyler olarak 

hayatlarını sürdürürler.  

 
TAC Öğrencilerinin Özellikleri

• Çok kültürlü bir öğrenme   
 ortamı içinde iki dilde iletişim kurabilen
• Hayat boyu öğrenen
• Akademik dürüstlük ilkelerini   
 özümseyen
• Çözüm odaklı hareket eden
• Özgüvenli ve açık görüşlü
• Küresel bakış açısına sahip
• Yenilikçi

• Üretken
• Atatürk ilkelerine bağlı
• Toplumla iş birliğinin değerini bilen
• Sorgulayan ve değerlendirme   
 yapabilen
• Bilgili, iletişimci, ilkeli ve dengeli
• Risk alabilen
• Azimli
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1988 Wallace Robeson, uzun yıllar süren yöneticilik  
 görevinden ayrıldı. Yerine McCain getirildi.
1997 Sağlık ve Eğitim Vakfı, okulun yönetimiyle ilgili  
 tüm görevleri üstlendi.

Okul, 22 Kasım’da, 17 öğrencisiyle resmen açıldı.
Jenanyan, ABD’den okul arkadaşı Alexander McLaughlin’i
de çağırdı ve bu ikili okulun ilk yöneticileri oldular.

1893 Mütevelli Heyeti, Thomas Christie’yi okul müdürlüğüne
 getirdi. Jenanyan, bir süre sonra Konya’da kendi okulunu   
 kurmak üzere görevinden ayrıldı. Okulun kuruluşunda yer   
 alan Dr. Thomas Davidson Christie (1843-1923) ölümüne   
 kadar kampüsü inşa edip temellerini attı.

1885-87 T. Christie, avukat ve yayımcı Albay E. Shepard ile  
 tanıştılar. İkili, Tarsus ziyaretleri sırasında, ‘’St. Paul’’  
 adına bir enstitü kurmayı planladılar.

Tarsus Amerikan Koleji, CIS (Uluslararası Okullar 
Birliği) tarafından akredite edilmiş, uluslararası stan-
dartlarda eğitim veren bir okuldur.
 
TAC öğrencilerinin okulda aldıkları akademik donanı-
mın temelinde, son derece yetkin ve başarılı bir eğitim 
kadrosu bulunmaktadır. Bu kadro, öğrencileri üniversi-
teye ve hayata hazırlamanın yanı sıra onların kapasite-
lerini geliştirmeleri için kendisini adamıştır. Okuldaki 
Türk ve ana dilleri İngillizce olan öğretmenlerin oluştur-
duğu nitelikli eğitim kadrosu, öğrencilerin üst düzeyde 
düşünme becerileri kazanmış, sürekli öğrenmeyi 
yaşam biçimi olarak benimsemiş, toplumsal sorumlu-
luklarının bilincinde, değişik kültürleri tanıyan, risk 
alabilen, iletişim kurabilen dünya vatandaşları olarak 
yetişmelerini hedefleyen öğrenme ortamları sağlar. 

Öğrencilerin uluslararası geçerliliği olan bir diploma 
almalarına olanak sağlayan Uluslararası Bakalorya 
Programı, 2005 yılından beri TAC’de başarıyla sunul-
maktadır. Programın en önemli özelliği, sadece üniver-

TAC’de öğrenme, dersler sona erince de devam eder!
 
Tarsus Amerikan Koleji öğrencisi olmak, ders dışında gerçekleştirilen birçok etkinlikte aktif 
bir şekilde yer almak, aynı zamanda ortak ilgi alanları üzerinde öğretmenlerle birlikte 
çalışarak daha yakın ilişkiler kurmak demektir.
Öğrenciler, ders dışında yaptıkları etkinliklerle duyuşsal ve sosyal becerilerini geliştirdikleri 
gibi aynı zamanda liderlik özelliklerini de bu çalışmalar sırasında geliştirme olanağı elde 
ederler.  Gerçek yaşam deneyimleri kazandıkları çeşitli ders dışı etkinlikler, TAC gelenek-
lerinin önemli bir parçasını oluşturur.  
 

TAC’deki Kulüp Çalışmaları, öğrencilerin yaşam kalitelerini artıracak ve onla-
rın ilgilerine yanıt verip geliştirecek türdendir. Bilimsel, akademik, sanat, spor ve toplum 
hizmeti çalışmalarını kapsayan çok çeşitli kulüpler, öğrencilerin seçimlerine sunulur.  
TAC'de, ulusal ve uluslararası boyutlarda çalışmalarını sürdüren yaklaşlık 50 kulüp yer 
almaktadır. 
 
TAC’de ders dışındaki etkinlikler yalnızca kulüp çalışmaları ile sınırlı kalmayıp yurt içi ve 
yurtdışı olmak üzere Geziler de düzenlenir. Bu gezilerden bazıları akademik bölümlerin 
proje çalışmaları ve alanlara özgü yarışmalara katılabilmek amaçlı, bazıları da disiplinler 
arası projeler için gerçekleştirilen gezilerdir. Gezilerden bazıları öğrencilere çeşitli alanlar-
da yeteneklerini ortaya koyma fırsatı sunarken bazıları da yaşayarak öğrenme ve uluslara-
rası bilinçlerini zenginleştirme olanağı sunar. 

siteye hazırlık aşamasında değil, öğrenciye üniversi-
teye girdiğinde ve hatta çalışma hayatında da gerek-
sinim duyacağı becerileri kazandırmasıdır.
 
Ayrıca, zengin bir koleksiyona ve araştırma araçları-
na sahip olan TAC Korkut Beriker Kütüphanesi ve 
okulda sürekli güncellenen teknolojik donanım saye-
sinde, TAC öğrencileri, geleceğin kariyerlerine hazır-
lanırlar.

Toplum Hizmeti Çalışmaları, öğrenci-
lere okul dışında eğitim fırsatı sağlar. TAC için 
toplum hizmeti çalışmaları, okul kültürünün çok 
değerli ve önemsenen bir parçasıdır. Okul paydaş-
larından öğrenciler, öğretmenler hatta bazı veliler, 
bu çalışmalara gönüllü olarak katılım sağlarlar. 
TAC öğrencileri, geleneksel toplum hizmeti çalış-
maları arasında yer alan çevre köylere Gezici 
Kütüphane Hizmeti, Huzurevleri ve Hastane Ziya-
retleri, Hayvan Barınaklarında Çalışma şeklinde 
çeşitli projelerde etkin bir şekilde yer aldıkları gibi 
bu kapsamda yeni birçok projeler de üreterek 
içinde bulundukları toplumun hayatlarına dokuna-
bilmek adına çalışmalar yürütürler. Toplum hizmeti 
çalışmalarının tümü, toplumun yaşam kalitesini 
yükseltebilmek adına gerçekleştirilir. Eğitim-öğre-
tim hayatları sırasında toplum hizmeti çalışmala-
rında etkin bir şekilde yer alan TAC öğrencileri, 
okuldan mezun olduktan sonra topluma yardım 
alışkanlığını geliştirmiş “dünya vatandaşları” olarak 
yaşamlarına devam ederler.

1929 Tüm dünyadaki ekonomik sıkıntılar, TAC’yi de etkilemeye başladı.
 Mr. Woolworth, tasarruflu davranarak okulu ayakta tutmayı başardı.
1931 Öğrenci kulüpleri, ilk defa Mr. Woolworth tarafından kuruldu.
1939 Savaşın çıkmasıyla birlikte okuldaki sıkıntılar daha da artarken,   
 geride kalan zorlu on yıla rağmen okuldaki toplam öğrenci sayısı   
 90’dan 194’e çıktı.
1949 TAC ‘nin ünlü öğretmenlerinden Edebiyat Öğretmeni Haydar Göfer,  
 yirmiyedi yıl sürecek görevine başladı.

1950 Türkçe ve Matematik derslerinden giriş sınavı yapıldı.

2004 Uluslararası Bakalorya Diploma Programını
 (IBDP) uygulamak üzere yetkilendirilmiştir.

2005 IB Diploma Programı sınavlarına yönelik   
 eğitim-öğretime başlanmıştır.
2007 “Dört Yıllık Lise” ve IB Diploma Programını   
 tamamlayan ilk mezunlarını vermiştir.
2007 Tarsus Amerikan Koleji, CIS'tan (Uluslararası   
 Okullar Birliği) akreditasyon almıştır.
2008 Okulun, yatılı bölümüne ilk defa kız öğrenciler  
 alındı.
2013 Eylül ayında yeni kampüsün hizmete açılması ile  
 Tarsus Amerikan Koleji yeni bir yatakhaneye,   
 Tarsus SEV İlköğretim Okulu da yeni dersliklerine  
 kavuşmuştur.
2014 Talas Kampüsü hizmete açılmıştır.
2019 Sadık Paşa Konağı hizmete açılmıştır.

1924 Okulun ilk Türk öğrencisi İsa Efendi, okuldan mezun oldu.  
 Sonrasında okulda öğretmen olarak göreve başladı.

1925 Okul, ülkenin eğitim sisteminde laikleşmeye başlamasıyla birlikte  
 adını American College Tarsus (ACT) veya Tarsus American  
 College (TAC) olarak kullanmaya başladı.

1967 Talas’taki Amerikan Ortaokulu maddi güçlükler

nedeniyle kapandı. Öğrencilerin bir bölümü Tarsus’a 
geçti.

,
Öğrenciler, gelişme çağında daha özgür ve 
kendi kendilerine yeterli olsalar da onların 
üniversite eğitimlerine başlayıncaya kadar 
aile ve ev ortamı sıcaklığına gereksinimleri 
bulunmaktadır. Bunun için, okulda yatılı olarak 
okuyan öğrenciler, özel bir ilgiyi hak etmekte-
dirler. TAC, yatılı öğrenciler için yalnızca 
eğitim görülen bir okul değil, ikinci bir yuvadır.
 
TAC’de yatılılık geleneğinin temeli, 1800’lü 
yıllara kadar uzanmaktadır. Okulun kurulu-
şundan 1979 yılına kadar yalnızca erkek 
öğrencileri kabul eden okulun yatlılı bölümü, 
2008-2009 eğitim ve öğretim yılından itibaren, 
kız öğrencileri de kabul etmektedir. Çukurova 
bölgesi dışından gelip köklü ve saygın bir okul 
olan TAC’de eğitim almak isteyen öğrenciler, 
okulun yatılı olanağı sayesinde bu şansı elde 
etmiş olurlar.

Modern mimari eseri olan TAC yatakhane-
leri, kampüsün eşsiz güzellikteki bahçesi 
ve tarihi binalarının etkileyici varlığı ile bir 
bütün oluşturmaktadır. Yatılı bölümde yer 
alan öğrenci odaları, onların kendi özel 
alanlarını oluşturabilmelerine olanak 
sağlayacak şekilde düzenlenmiştir. Yatak-
hanede kalan öğrencilerin kendi odaları 
dışında, hep birlikte zaman geçirebilecek-
leri, sosyo-kültürel amaca hizmet eden 
yerler de bulunmaktadır. Okula başlayan 
Hazırlık sınıfı öğrencileri, aileleriyle birlikte 
okul açılmadan önceki hafta sonu bir 
oryantasyon programına katılırlar. Bu 
programın amacı; öğrencilere, Tarsus’a ve 
“ikinci yuvaları olan yatılı bölüme” uyum 
sağlayabilmeleri için gereken bilgileri 
edindirmek; yatılı kalacak öğrencilerin 

Yıllar içinde okulun simgesi haline gelecek Stickler binasının inşası 
başladı.
Lozan’dan sonra Yunanistan ile nüfus mübadelesinin ardından 
Türk-Müslüman öğrenciler okulda çoğunluğu oluşturdular.

aileleri için ise çocuklarının nerede ve nasıl yaşaya-
caklarını deneyimlemelerini sağlamaktır.


