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Tarsus Amerikan Koleji MAKERS Kulubü öğrencileri bilgi ve deneyimlerini küçük kardeşleriyle 
paylaşmaya devam ediyor. 

Tarsus Amerikan Koleji MAKERS Kulübü öğrencileri Kaleburcu Köyü İlkokulu öğrencilerini okulumuzda 
ağırlayarak onlara atık malzemelerden yeni bir şey üretmenin önemini anlattılar. 4 saat boyunca farklı 
ürünler yapan minik öğrenciler unutamayacakları bir gün geçirdiler. 

Yaşadığı topluma faydalı olmayı ve liderlik etmeyi hayat felsefesi olarak benimseyen öğrencilerimizi 
tebrik ediyoruz.

MAKERS KULÜBÜ

İkinci Yabancı Dil Bölümünün Sosyal Hizmetler için Çalışmaları 

Tarsus Amerikan Koleji İkinci Yabancı Dil bölümü, 2018-2019 Eğitim Öğretim yılı içerisinde Erdemli Karayakup 
Köy okuluna “waffle satışı” ile elde edilen gelirle destekte bulunmak için kollarını sıvadı.

Öğretmenlerin ve öğrencilerin işbirliği ile “waffel satışına” büyük destek verildi.
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16-17 Mart 2019 tarihlerinde Antalya’da yapılan Okullar Arası Gençler Puanlı Atletizm Gurup Birinciliği
yarışmasında Gençler A Kategorisinde, Başar Eren YELKEN Yüksek Atlama branşında 1.82 ‘lik derecesiyle 3.
olmuştur. Azra GÜZELOCAK ise Gençler B Kategorisinde, Gülle Atma branşında 9.98’lik derecesiye 4.
olmuştur.

Yüksek Atlama branşında, baraj derecesini geçen öğrencimiz Başar Eren YELKEN, Nisan ayında Mersin’de 
yapılacak olan, Gençler Puanlı Atletizm Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazanmıştır. Öğrencimizi 
tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

Atletizmde Büyük Başarı !
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Mersin Akdeniz Engelli Bakımevi Ziyareti
Tarsus Amerikan Koleji Matematik Bölümü, 9 Mart 2019 günü gönüllü öğrenciler ile Mersin Akdeniz Engelli 
Bakım Evini ziyaret etti. Öğretmenleri Bikem Can ve Hilal Biçer rehberliğindeki öğrencilerimiz, bakımevi 
sakinlerine özlem duydukları sohbeti ve ilgiyi göstererek onları önemsediklerini hissettirdiler. Sohbetleri 
sırasında öğrenciler, bakımevi sakinlerinin bazılarının ilginç, bazılarının zorlu hayat serüvenini dinlerken çok 
etkilendiler. Getirdikleri pastaları ikram edip tekrar gelmeye söz vererek ziyareti sonlandırdılar. 

Bu etkinlikte görev alan Boran Altuntop, Mertay Karakaş, Hasan Berhan Demirhan, Aytaç Onur İlbeyi, Burak 
Gök ve Fazıl Osman Yılmaz’a çok teşekkür ederiz.
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Talya Boyar 
Atakan Önenli 
İdil Güdemez 
Dila Aksoy 
Bertil Örtlek 
Doğu Yurtsever

Çağla Küpük 
Emre Özekici 
Berke Can
Efe Çifçi
Melike Çağla Alpay 
Nida Görkem Aktaş

Bartu Bayraktar 
Hüseyin Emir Çifçi 
Ege Baykal 
Güney Menteş 
Alper Kutlar
Eda Altıntaş Erol Kaan Bostan

9. Sınıflar Bilim Yarışması

9. Sınıf Bilim Yarışması, 6 Mart Salı günü Stickler Oditoryumu'nda 3. derste yapıldı. 9.sınıf öğrencilerinin hepsi
ve birçok öğretmen üçer kişiden oluşan sınıf temsilcilerini desteklediler.

9A: Nil Miray Ergin, Yiğit Tutaş, Ömer Affan Soykök  

9B:  Doğa Bölükbaşı, Zeynep Eylül Tuncay, Ramazan Bulut

9C:  Yağız Kaan İdilman, Selin Ok, Yiğit Ali Yurtseven

9D: Mustafa Safa Yücel, Ali Efe Özdemir, Mert Erdem

9E: Beste Yazdıçutan, Damla Duman, Ahmet Akif Can

9F: Güneş Doğan, Öncel Aldanmaz, Deniz Kandemir 

Tüm 9.sınıf öğrencileri temsilcilerini desteklerken, temsilciler de öğretmenleri tarafından hazırlanan biyoloji, 
kimya ve fizikle ilgili soruları çözdüler. Zorlu sorulara ayrılan bir dakikalık zaman sebebiyle sınıf temsilcileri 
heyecanlı ve gergin anlar yaşarken, dört yarışma turunun sonunda liderlik için üç takım finale kaldı. 9A, 9D ve 
9F'yi temsil eden takımlar gergin bir bekleyişle soruları çözdü ve ilk soru sonunda 9A sınıfı temsilcileri galip 
geldi.

Fen Bölümü olarak yarışmaya yardımcı olan herkese teşekkür ediyoruz.

Mark Pfeifer
Fen Bölümü Başkanı
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TAC’lilerin Tarsus Huzurevi Ziyareti

Tarsus Amerikan Koleji öğrencilerinin Tarsus Huzurevine yaptıkları bu ayki ziyaretleri, yine renkli 
geçti. 

Burada yaşayan büyük amcaları ve teyzeleriyle bazen hüzünlü anlar yaşayıp bazen de neşe dolu 
sohbetler gerçekleştiren öğrencilerimiz zamanın ne kadar önemli olduğunu, hayatın ve gençliğin 
kıymetinin bilinmesi gerektiğini, bizzat yaşayarak ve vurgulayıcı bir şekilde, bir kez daha anladılar. 

Öğrencilerimiz, büyüklerinin hayat tecrübelerinden edindiklerini hafızalarına kaydetmiş olmanın 
mutluluğuyla huzurevinden ayrılırken bir taraftan da büyüklerinden ayrılmanın verdiği burukluğu  
yaşadılar. 
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İngiltere 
Üniversiteleri 

Fuarı

   TAC’de, İngiltere’den dört üniversitenin katıldığı küçük çaplı bir üniversiteler fuarı gerçekleştirildi. Bu 
üniversitelerin tamamı okulumuzun lise diplomasını ve IB diplomasını üniversiteye direkt  giriş olarak kabul 
etmektedir. Öğrencilerimiz, üniversite temsilcileri ile öğle arasında bir araya gelerek sundukları akademik 
programlarla birlikte kabul koşulları hakkında daha ayrıntılı bilgi edindiler. 

Temsilcilerini kampüsümüzde ağırladığımız üniversiteler şunlardı: 

● Goldsmiths University of London
● University of Birmingham
● University of Essex
● HULT International Business School



TAC’de 
Türkçe Münazara Turnuvası

I 8 I

Tarsus Amerikan Koleji Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ile Türkçe Münazara Kulübü öncülüğünde 01 Mart 2019 
tarihinde TAC Münazara Turnuvası gerçekleştirildi.  Özel Toros Fen Lisesinin de hazır bulunduğu etkinlik, TAC 
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Niyazi PAVLAZ’ın münazara hakkında yaptığı bilgilendirici sunum ile başladı. 

Bu sunum sayesinde münazara hakkındaki bilgilerini pekiştiren öğrenciler, bir dostluk maçı ile düşüncelerini 
çarpıştırdılar. Dostluğun kazandığı bu münazara maçı sonrasında iki okulun en iyi konuşmacıları seçildi. 

Turnuva sonunda misafir okul öğretmen ve öğrencilerinin hepsi, etkinlikte görevli tüm öğretmen ve 
öğrencilere teşekkür ederek TAC’den ayrıldılar. 

Okçularımız Hedefi Tutturdu 
22 Mart  2019 Cuma günü 
Mersin’de yapılan Okullar arası 
Gençler Okçuluk İl  Birinciliğinde 
Makaralı Yay kategorisinde 11.sınıf 
IB öğrencimiz Zeynep Can İl İkincisi, 
Klasik Yay kategorisinde ise 10. Sınıf 
öğrencimiz Aybüke Beyza Koç İl 
Üçüncüsü olmuştur.

Bu sonuçlara göre Öğrencimiz 
Zeynep Can Mayıs ayında Mersin'de 
yapılacak Türkiye Şampiyonasına 
gitmeye hak kazanmıştır.

Her iki sporcumuzu da tebrik eder, 
başarılarının devamını dileriz.
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TAC Okul Aile Birliğinin 
Yatılı Öğrencilerimiz İçin Düzenlediği Geleneksel Akşam Yemeği 

Harikaydı!..

TAC Okul Aile Birliğinin yatılı öğrencilerimiz için hazırladığı "Geleneksel Akşam Yemeği" yine muhteşemdi. Çeşit 
çeşit yemeklerin, zeytinyağlı dolmaların ve enfes tatlıların bulunduğu yemekte yatılı öğrencilerimiz hepsinin 
tadına bakmak için uzun kuyruklar oluşturdular.

Her ay yatılı öğrencilerimiz için mutlaka düzenlenmeye çalışılan ve artık gelenek haline gelen akşam yemeğinde 
okul aile birliği üyeleri aktif çalışarak evlerinden uzak olan öğrencilerimize ayda bir de olsa "anne yemekleri"nin 
özlemini gidermeye çalışıyor.

Özenle hazırlanmış bu güzel yemekler ve emekleri için tüm Okul Aile Birliği üyelerimize ve katkıda bulunan tüm 
velilerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz. 
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Sofya’da Kurucular Günü
Kökleri, gelenekleri ve ortak değerleriyle birbirine bağlanan SEV Okulları, ‘’Kardeş Okul’’ kavramı ile bir 
araya geldiğimiz, takım çalışmaları yaptığımız, kültürlerimizi paylaştığımız etkinliklerle bu ortaklığı 
yaşamamızı sağlar. Kardeş okullarımız sadece Türkiye sınırları içerisinde var olmamış, kökleri Bulgaristan, 
Beyrut ve Yunanistan’a kadar uzanmıştır. Geçen sene TAC olarak ev sahipliğini yaptığımız Kurucular 
Günü, bu yıl Sofya’da gerçekleşti. 

7-9 Mart tarihlerinde gerçekleştirilen ‘’Kurucular Günü’’nde gerçekleştirilen çalışmalarda, hem SEV
Okulları hem de Yunanistan, Bulgaristan ve Beyrut Amerikan Koleji öğrencileri çeşitli etkinliklerde bir araya
gelerek kendi kültürlerini paylaştılar. Açılış töreninde kendi okullarını tanıtan öğrenciler, okulların birçok
ortak noktaları olduğunu fark ettiler.  Farklı ülkeler, şehirler ve yaşantılardan gelip ortak değerleri ile
yakınlaştılar. Tekrar buluşmak için can attıklarını belirttiler. Sofya’ya muhteşem konukseverlikleri için
teşekkür ediyor, gelecek sene tekrar tüm kardeş okullarımızla buluşmayı bekliyoruz.



TAC’de Bir Başka “Frankofoni”
TAC’de her sene düzenlenen Frankofoni etkinliğinin hazırlık aşaması, ikinci yarıyılın ilk sınav dönemine 
rastladı. Buna rağmen, başta Fransızca öğretmenleri Volkan Dağtekin, Anıl Baydar ve Disar İzgialp olmak 
üzere, tüm İkinci Yabancı Dil zümresi bu süreci özveriyle yönetti. 

27 Mart sabahı kampüs, renk cümbüşü içerisinde tüm okulu kucaklıyordu. Geçen yıllardan farklı olarak 
Frankofoni, oditoryumları terk edip bahçeye indi ve ruhunu aramızda esen rüzgârla, içimizi ısıtan bahar 
güneşiyle ve karşılıklı dokunuşlarla daha canlı hissettirdi. 

Fransızca öğrencileri, okuldaki diğer öğrenci arkadaşlarıyla, öğretmenleriyle, idarecilerle ve hatta misafir 
velilerle dahi Fransızca konuşup etkileşime geçti. Modern çağda sınırlarının ötesine geçen her şeyde olduğu 
gibi, Fransızcanın da yaşayan bir dil olarak artık sadece ülkesi Fransa veya onun tarihte etkileşime geçtiği 
ülkelerde konuşulmadığı gerçeğinden yola çıkarak, öğrenciler çok çeşitli ülkeleri bizlere Fransızca tanıttı.

Sunumda her ülke öğrencisi bir grup olarak hareket ederken, kendi el emeğiyle hazırladığı dekoru, kendi 
temin ettiği veya pişirdiği sunduğu ülkeye özgü yemeğiyle ve kıyafetiyle de gösterdi. Bu sayede, duvarsız 
eğitimden kinestetik öğrenmeye dek çok çeşitli eğitim modellerine uygun bir etkinlik gerçekleşti. Üstelik 
bireyin aktif katılım göstermesi için Fransızca bilip bilmemesi de bir bariyer oluşturmadı çünkü öğrenciler 
dinleyicilerine sunumlarının Türkçe versiyonlarını da Fransızca orijinalinin hemen ardından aktardı. 

Bu yıl bu etkinlikle tanışan hazırlık sınıfı öğrencilerinin yanı sıra tüm 9. ve 10. sınıf Fransızca öğrencileri 
farkında olmadan bir ilkle daha tanışmış oldu. Okul vizyon ve misyonuna kendi kriterleriyle katkı sağlayan, 
modern evrensel öğrenci profilini en iyi şekilde yansıtan eğitim programlarından biri olup okulumuzda da 
uygulanan IB eğitim modeline de uygun olan etkinlikte, öğrenciler evrensellik kavramını uygulayarak 
deneyimledi. Sınırların göreliliğine ve kültürlerin çeşitliliğine dair keşifte bulundular. Farklı kültürleri hem 
öğrenen hem öğreten oldular. 

Etkinlikte her zaman olduğu gibi sosyal sorumluluk projeleri yine unutulmadı. Öğrencilerin kendi hazırlayıp 
sattıkları yiyecek ve içeceklerin geliri akademik yılbaşında belirlenen köy okuluna ve Alzheimer Derneği’ne 
bağışlandı. Ayrıca toplanan gelir okul tarihinde bir etkinliğin elde ettiği en yüksek gelir olarak da ses getirdi. 
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Tarsus Amerikan Kolejinde Almanca Dersinde  “Role Play” Etkisi
Tarsus Amerikan Koleji Prep öğrencileri derste çeşitli aktivitelerle öğrenmeyi daha zevkli hale getirmeyi 
başarıyorlar.

Prep öğrencilerimiz“Kleidung”-“Kıyafet” leri öğrenirken evden getirmiş oldukları materyallerle kendileri de 
aktif katılım sağlayarak “role play” çalışması yaptılar. Bu çalışma öğrencilerin alışveriş ve kıyafet kalıplarını 
daha etkili öğrenmelerini sağladı.

Almanca eğitim programımız içerisinde; cümle kurma çalışmaları, konuşma becerilerini geliştirmeye 
yönelik oyunlar,  sınıf içi oyunlar, Almanca şarkılar, öğrencilerimizin teknolojik çalışmalarla farkındalıklarını 
arttırmak ve öğrendikleri bilgileri zihinlerinde somutlaştırmaları adına güncel çalışmalarla yer almaktadır.

Amacımızı gerçekleştirirken değişik öğrenme-öğretme metotlarından yararlanarak daha kalıcı bir öğrenme 
sağlamaktayız.
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Çanakkale Zaferi 104 Yaşında 

Türk milletinin azminin, vatan sevgisinin ve bayrak aşkının bir göstergesi olan 18 Mart Çanakkale Zaferi, 104. 
yılında çeşitli etkinliklerle Tarsus Amerikan Kolejinde anıldı. Tarih kulübünün öğretmeni ve öğrencilerinin 
yaptığı Tarsus halkı ile ‘’Çanakkale’’ röportajının yanı sıra Tarsus Gaziler ve Muharipler Derneğine yapılan 
ziyaret, Nusret Mayın Gemisinin gezilmesi öğrencilere o tarihi günleri tekrar yaşattı.   

Tarsus Amerikan Koleji Tarih ve Arkeoloji Kulübü olarak bugünlere ulaşmamızı sağlayan başta Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanın bölünmez bütünlüğü ve Türk Milletinin huzur ve 
güvenliği için hayatlarını feda etmekten çekinmeyen aziz şehitlerimizi minnet ve saygıyla anıyoruz. 
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TAC'li Abilerinden Yatılı Öğrencilerimize Güzel Bir Jest

TAC'68 mezunumuz Nihat TANER, yatılı öğrencilerimizi Mersin Kültür Merkezindeki "Yavuz Akyazıcı 
Project Turkish Jazz Standarts" konserine davet etti. Bir grup öğrencimiz ile yatılı Müdür Yardımcımız 
Gülay DAMAR’ın da katıldığı konser, dinleyicileri adeta büyüledi. Nazik daveti için öğrencilerimiz adına 
Nihat Abimize teşekkür ederiz.
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Talya Boyar 
Atakan Önenli 
İdil Güdemez 
Dila Aksoy 
Bertil Örtlek 
Doğu Yurtsever

Çağla Küpük 
Emre Özekici 
Berke Can
Efe Çifçi
Melike Çağla Alpay 
Nida Görkem Aktaş

Bartu Bayraktar 
Hüseyin Emir Çifçi 
Ege Baykal 
Güney Menteş 
Alper Kutlar
Eda Altıntaş

Berke Dağdelen
Elif Dayı
Letisya Sayek
Minel Doğru
Aslı Aydoğdu
Melisa Çayan
Defne Bundur
Başak Özcan 
İdil Bayık
Zeynep Naz Yoğurtçuoğlu
Cevahir Bozkurt
Erol Kaan Bostan

Ulusal Kütüphaneler Haftası
55. Ulusal Kütüphaneler Haftası 25-29 Mart tarihlerinde okumaya ve edebiyata yönelik etkinliklerle kutlandı!

Kütüphane Haftası süresince farkındalık yaratmak amacı ile  tüm okul genelinde keyifli, eğlenceli ve yaratıcı  
etkinlikler düzenlendi. 

“Kampüsteki Şifreler” aktivitesi ile öğrenciler  yıl içerisinde öğrendikleri; akademik dürüstlük, bilgi okuryazarlığı, 
dijital okuryazarlığı gibi konuların yer aldığı bilgi yarışmalarına katıldılar.   “Öğretmenlerini Kitaplarından Tanı” 
aktivitesi ile öğrenci ve öğretmenler arasında kitap sohbetleri gerçekleştirildi. “Yap-Boz: Kitap Kapakları”,  “Kitap 
Avı” yarışmaları gibi dikkat, odaklanma ve takım çalışmasını gerektiren etkinliklerle  kütüphaneler haftası bir yıl 
daha kitaplarla, sohbetlerle, yarışmalarla dolu dolu geçti. 

Hafta boyunca ilkokul öğrencilerinin ziyareti de kütüphanemizi şenlendirdi. Kütüphane haftasının önemi, Tarsus 
Amerikan Koleji Korkut Beriker Kütüphanesinin tarihi ve işleyişi ile ilgili sunuma katılan öğrenciler, sonrasında 
kütüphane keşif aktivitesine katıldılar. Bu aktivite ile kütüphanedeki belirli bölümlere ulaşmaya çalıştılar. 

Daha nice kitapların içinde farklı dünyalarda keşif yapmanız dileğiyle, Kütüphane Haftamız Kutlu olsun!
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