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Okul Açılış Töreni 
Anıtkabir'den Gelen Türk Bayrağı ile Yapıldı.

Büyük Önder Atatürk’ün ebedi istirahatgâhı Anıtkabir’de dalgalanan ve 30 Ağustos 2019’da yenisi ile değiştirilen 
Türk Bayrağı, Sağlık Ve Eğitim Vakfının (SEV) talebi üzerine, Tarsus Amerikan Kolejine getirildi. Anıtkabir’de 
düzenlenen törenle teslim alınan bayrak, 132 yıllık lisemizin açılış töreninde öğrencilerin omuzlarında gururla 
taşınarak göndere çekildi.

ANITKABİR’DEN TÖRENLE TESLİM ALINDI

Tarsus Amerikan Kolejinin (TAC) bağlı olduğu Sağlık ve Eğitim Vakfı (SEV), bir süredir Anıtkabir’de dalgalanmış olan 
ve 30 Ağustos 2019’da yenisi ile değiştirilen Türk bayrağını Tarsus Amerikan Kolejine götürmek üzere talepte 
bulundu. SEV’den yapılan talep üzerine bu özel bayrak, 3 Eylül 2019 tarihinde düzenlenen bir törenle teslim alındı. 
Anıtkabir Komutanı Albay Hakan Osman Sert ve bir önceki dönemin Anıtkabir Komutanı Albay Muzaffer Taytak 
tarafından Türk bayrağı, SEV’i temsilen,  SEV Yönetim Kurulu Üyesi Refik Kutluer’e teslim edildi. 

ÖĞRENCİLER GURURLA TAŞIDI

Anıtkabir’den Tarsus’a getirilen Türk bayrağı, SEV yönetimi tarafından 9 Eylül'deki açılış töreninde Tarsus Amerikan 
Koleji (TAC) yönetimine devredildi. Öğrencilerin ellerinde ve omuzları üzerinde gururla taşınan bayrağımız, bundan 
sonra okulun 132 yıllık tarihi kampüsünde sergilenecek ve her yıl açılış törenlerinde gururla dalgalanmaya devam 
edecek.

SEV Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu üyeleri, SEV yöneticileri ve mezunlarının katıldığı açılış törenine, TAC 
velileri de yoğun ilgi gösterdi. Törene katılanlar, bu özel bayrağın Tarsus’ta ve okullarında korunuyor olmasından 
büyük gurur duyduklarını ifade ettiler. 
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10. sınıf öğrencilerimizden Yiğit Acar, İspanya'da düzenlenen Avrupa Gençlik Parlamentosunun 90. Uluslararası
Oturumuna katılarak TAC tarihinde bir ilki gerçekleştirdi. Öğrencimiz 10 gün süren oturumda kendisi gibi 39 Avrupa
ülkesinden gelen Avrupa Gençlik Parlamentosu üyeleri ile Avrupa Komisyonuna gönderilecek olan yasa tasarıları
üzerine çalıştı ve parlamentodaki tasarılar üzerine oy kullandı.

Öğrencimizi başarısından dolayı kutluyor, Türkiye Delegasyonundaki görevinde başarılar diliyoruz.

10. sınıf öğrencilerimiz Yiğit Acar ve Doğa Bölükbaşı Avusturya’da düzenlenen “Avrupa Gençlik Parlamentosu İlk
Kültürel Forumu”na katıldı. Türkiye Delegasyonunun bir parçası olarak okulumuzu ve ülkemizi temsilen
Avrupa’nın gündeminde olan sorunlar ile ilgili fikirlerini paylaşıp, Avrupa’nın her yerinden gelen Avrupa Gençlik
Parlamentosu üyeleriyle komite çalışmaları yaparak ve yasa tasarıları üzerine çalışarak bu sorunlara çözüm
üretme fırsatı buldular. Öğrencilerimizi tebrik ediyor başarılarının devamını diliyoruz.

Avrupa Gençlik Parlamentosunun 90. Uluslararası Oturumu
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 Uluslararası Kıyı Temizliği Günü Kapsamında 
Deniz Kaplumbağalarının Yuvalama Alanındaki 

Çöpler Temizlendi

Nesli tükenme tehlikesi altında olan deniz kaplumbağaları (Caretta caretta ve Chelonia mydas) için Tarsus 
Amerikan Koleji (TAC) öğrencileri sosyal sorumluluk projelerini devam ettiriyor. Projenin ilk aşamasında Mersin-
Davultepe sahilinde deniz kaplumbağalarının denize ulaşmasını engelleyen çöpleri toplayan öğrenciler aynı 
zamanda yerel halka yönelik bilgilendirme çalışmaları da yapmıştı. Yuvalama sezonunun bitmesiyle birlikte TAC 
öğrencileri bu sefer de Mersin-Kazanlı’daki deniz kaplumbağalarının yuvalama alanında “Uluslararası Kıyı Temizliği 
Günü” kapsamında çöpleri temizledi.



| 5 |

Edinburgh Dükü Uluslararası Gençlik Ödülü

Edinburgh Dükü Uluslararası Gençlik Ödülü, dünyanın önde gelen gençlik başarı 
ödülüdür. Edinburgh Dükü Uluslararası Ödül Vakfı ismiyle 1956 yılında Londra'da 
kurulan vakfın yürüttüğü program bronz, gümüş ve altın kategori olarak üçe 
ayrılmıştır. Beceri geliştirme, fiziksel gelişim, gönüllü hizmet, macera ve keşif 
yolculuğunun yanı sıra altın kategoride ek olarak toplumsal uyum bölümlerinin 
bulunduğu ödül programının amacı; 14 ile 24 yaş arasındaki gençleri, yaşadıkları 
toplumda ve dünyada bir fark yaratmalarını sağlayacak yaşam becerileri ile donatmak 
ve hayata hazırlamaktır. 

Okulumuzda da yürütülen bu programın tanıtımı öğrencilerimize, her eğitim-öğretim 
yılının başında ödül liderleri tarafından yapılır. Bu yılki ödül programının tanıtımı da 
öğrencilerin yoğun ilgisiyle gerçekleştirilmiştir.
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2019-2020 eğitim ve öğretim yılı yatılı öğrenci oryantasyonumuz, 07 Eylül 2019 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 JT Rehlil ve Okul Müdürümüz Ahu Arslan’ın açılış konuşmaları ile başladı. Yatılı 
Bölümünden Sorumlu Müdür Yardımcısı Hasan Turgut’un tüm yatılı ekibini tanıtımından sonra Yatakhane 
Yöneticisi Bahadır İyilikeden’in yatılı yaşamı ve kurallarını anlattığı sunum ile programa devam edildi. Okul 
Doktoru  Ali Cerrahoğlu, revir ve yemekhane ile ilgili bilgiler verdikten sonra Rehberlik Bölüm Başkanı Sinan Öz, 
okulumuz Rehberlik Servisinin çalışmaları hakkında bilgi paylaşımında bulundu. Toplantı, öğrencilerimizin oda 
kuralarını çekip odalarını belirlemeleriyle sona erdi.

Okul idarecilerimiz, yatılıda görev yapan kadromuz, akran rehberlerimiz, rehberlik servisimiz ve okulumuza bu 
yıl başlayan yatılı öğrenci ve velilerimizin katılımıyla okul bahçesinde 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 
edilen kahvaltı sonrasında Tarsus turuna katıldılar. Tarsus turu sonrasında spor, müzik ve Türk Dili ve Edebiyatı 
Bölümü öğretmenlerimiz Niyazi Pavlaz ve Tuba Karabağ’ın önderliğinde yapılan drama etkinlikleriyle hem okula 
hem öğretmenlerine hem de arkadaşlarına alışma yolunda hızlı adımlar atan öğrencilerin mutluluklarının 
yüzlerine yansımasından velileri ve öğretmenleri de mutlu oldular.

Tüm öğrencilerimize sağlıklı, başarılı ve mutlu bir eğitim-öğretim yılı diliyoruz.

İkinci Yuvanıza Hoş Geldiniz
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2019-2020 eğitim-öğretim yılına başlarken İkinci Yabancı Diller Almanca ve Fransızca Bölümü, öğrencilerine 
dünyada farklı kültürler olduğunu ve bir dili öğrenmeden önce o dilin ait olduğu kültürü hakkında bilgi sahibi 
olunması gerektiğini vurgulayıp öğrencileri araştırmaya teşvik etti. Bölüm, yabancı dilin iletişim çalışmaları 
alanında merkezi yaklaşımlardan biri olan kültür çalışması ile alanını tanıtmayı amaçlamaktır. 10. sınıf 
öğrencilerimiz Almanya, Fransa ve Türkiye’yi ele alarak yaptıkları araştırmalarından sonra kültürler arasındaki 
farkı da görerek projeler elde etiller.

Çok sayıda farklı yaklaşım ve yöntemin bulunması yabancı dil öğretimi çalışmalarının çeşitliliği açısından 
oldukça önemlidir. İkinci Yabancı Diller Bölümü öğretmenlerimiz bu şekilde araştırmanın amacını ve önemini, 
öğrencilerimize bir kez daha kazandırmış oldular.

TAC 2. Yabancı Diller 2019-2020 Eğitim-Öğretim Senesine 
Kültürler Arasındaki Farkı Ele Alarak Başladı
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2019-2020 eğitim ve öğretim yılına başlarken kulüp etkinlikleri seçimi öğrenciler için ne kadar zorunlu da olsa 
aslında her zaman için eğlenceli ve heyecanlıdır. Eğitim yaşamı boyunca yapılan sosyal etkinlik ve kulüp 
çalışmaları öğrencinin bilgilerini deneyime dönüştürmesine olanak tanır. 

Eğitim ve öğretimin başladığı ilk çarşamba okul bahçesinde kendilerini tanıtan kulüpler, öğrenciler tarafından bu 
yıl QR kod uygulaması ile seçildi. Sunulun 49 kulübün arasından öğrencinin yerleştirileceği ve tüm dönem veya yıl 
boyunca katılacağı bir kulübün seçiminin önemi öğrencilerimiz için oldukça büyük. 

Tanıtımlara göre yaptıkları seçimden iki hafta sonra öğrencilerimize kulüp değiştirme fırsatı sunulacaktır. En son 
yapılacak olan seçimin ve yerleşmenin ardından öğrenciler faal bir şekilde kulübüne katılabilecektir.  Bu süreçte 
öğrenciler, çeşitli sosyal roller üstlenerek özgüven, ekip çalışması, analitik düşünme ve liderlik yeteneklerini 
geliştirirken aynı zamanda yaşama da hazırlanırlar.

ZOR SEÇİM
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Devlet Üniversitesi: 20
Özel Üniversite: 40 (18 Ücretli)

Mezun olan Öğrenci Sayısı:    82
Sınava Giren Öğrenci Sayısı:    81
Tercih Yapan Öğrenci Sayısı:   61
Tercih Yapıp Kazanan Öğrenci Sayısı: 60 (1 öğrenci yurtdışı)
Başarı yüzdesi:  98.33

İlk 100’e giren öğrencilerimiz

Emirhan Nasıf  SAY:  13, Y-SAY: 24
Yağmur Suntur Y-Dil:  59

İlk 1000’e giren öğrencilerimiz 

Yağmur Suntur Y-TYT: 340
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Biyoteknoloji Kulübü olarak 2019 Mayıs ayında ekimini 
yaptığımız tatlı sorgum (Sorghum bicolor) bitkisinin hasadını 
okulların açılmasıyla birlikte gerçekleştirdik. Sorgum otu 
neredeyse ortalama iki metre uzunluğa ulaşmıştı. Dünyadaki 
en ucuz şeker kaynağı olarak bilinen sorgum bitkisi, içerdiği 
yüksek şeker oranı ile fermantasyona uygun bir enerji 
bitkisidir.

Kulüp çalışmalarımızın ilk ayağını oluşturan sorgum otunu 
biçerek özsuyunu elde ettik. İkinci aşamamız olan biyoetanol 
üretimi için kolları sıvadık. Kulüp, Mersin Üniversitesi Fen 
Fakültesi Dekanı Prof. Murat Gizir’e de danışarak “TÜBİTAK 
Liseler Arası Bilim Yarışmaları”na hazırlanıyor. 
TACBiyoteknoloji Kulübü, tatlı sorgum bitkisinden elektrik 
üretme projesinin yanı sıra proton değişim membranlı 
prototip araç üretmeyi ve Erasmus+ programıyla Avrupa’nın 
çeşitli ülkeleriyle ortaklık yapmayı planlıyor.

Hazırlık sınıflarıyla beraber 9. sınıfa nakil gelen ve bu yıl değişim programı ile IB eğitimleri için okulumuzda 
bulunan öğrencilere kütüphane işleyişi ve kullanımı ile ilgili sunumlar yapıldı. Sunumlardan sonra öğrenciler 
kütüphane avı etkinliği ile kütüphanelerini daha yakından tanıma imkanı yakaladılar.   

TACBiyoteknoloji Kulübü

2019-2020 
Kütüphane Oryantasyonları Tamamlandı 
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         Psikolojik Danışmanlık  ve Rehberlik Servisi Yatılı Öğrenci Oryantasyonu

2019 – 2020 yatılı öğrenci oryantasyonumuz 07 Eylül Cumartesi günü saat 14.30’da öğrenci ve velilerimizin 
kampüse gelişleri ile başladı. Akran rehberlerimiz okula yeni gelen yatılı öğrencilere destek olabilmek adına 
onların yanında bulunup kendilerini tanıttılar. Aileler ve öğrenciler akran rehberleriyle diyalog kurup akıllarına 
takılan soruları sorma fırsatı buldular.

Veli-öğrenci-akran rehberleri ve öğretmenlerimizin katıldığı akşam yemeğinin sonrasında velilerimiz, 
öğrencileri yatakhanede bırakarak kampüsten ayrıldılar. Ardından öğrenciler TAC psikolojik danışmanlarının 
düzenlediği kaynaşma etkinliğine katıldılar; burada birbirlerini ve psikolojik danışma ve rehberlik departmanını 
tanıma fırsatı yakaladılar. Ayrıca güne dair duygu düşünce paylaşımı, ortak çalışmalar yapıldı ve öğrencilerin 
beklentileri soruldu. Etkinlik öğrencilerin yıla dair güzel dilekleri ile son buldu.

Oryantasyon etkinlikleri; 08 Eylül Pazar günü veli ve öğrencilerin birlikte yaptığı kahvaltı ile başladı, 10.30’da 
öğrencilerimizin İngilizce seviye tespit sınavı ile devam etti. Öğrenciler sınavdayken velilerimiz ile rehberlik 
bölümümüz paylaşım toplantısı yaptılar. Tüm veliler sırasıyla kendilerini tanıttı, gruplara bölündüler ve 
velilerden grup içerisinde soru cevap yapmaları istendi. Etkinlik; Psikolojik Danışma ve Rehberlik Departmanı 
tarafından hazırlanan, okul ve yatılılıkla ilgili konuları içeren soruların cevaplanmasından sonra velilerin 
çocuklarına yazdıkları mektuplar ile sonlandırıldı.

Öğle yemeği sonrası velilerimiz kampüsten ayrıldılar. Hemen ardından okulumuza yeni gelen yatılı 
öğrencilerimiz akran rehberleri ile vakit geçirdiler. Akran rehberlerinin liderliğinde kaynaşma etkinliklerinin 
yapıldığı oryantasyonda, yatılı öğrencilerimiz keyifli vakit geçirmenin yanında okula dair merak ettikleri soruları 
sorma fırsatı da yakaladılar. 
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