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JT REHILL
BAŞDANIŞMAN   

HEAD OF SCHOOL

Bu yılın “olaylı” geçtiğini söylemek, gerçekten de çok yetersiz kalır. TAC Life'ın bu sayı-
sı, yaşamlarımız COVID-19 virüsü tarafından sekteye uğramadan önce basıma hazırlan-
mıştı. Bu nedenle derginin bu sayısı, geçen yılların aksine yılın ortasında kampüsümüzde 
ve öğrencilerimizle birlikte yaşadıklarımıza bir bakış olmak yerine, bu yılın ilk bölümün-
de yaşadıklarımızın “tutanağı” ve okula dönmemiz mümkün olduğunda hayatın nasıl ola-
cağının hatırlatıcısı özelliğini taşımaktadır. 

Bu yayının dijital ortamda okuyucuyla buluştuğu sırada her ne kadar hepimiz sosyal ka-
rantinada olsak da, öğretmenlerimizin ve idarecilerimizin takdire değer çabaları sayesin-
de öğrenme sürecini devam ettirmekte olduğumuzu bildirmekten memnuniyet duyuyo-
ruz. Tüm öğrencilerimiz, gelecek yıl olmaları gereken akademik düzeyden geri kalmamak 
için evlerinden çevrimiçi öğrenmeye katılıyorlar. Bunu mümkün kıldıkları için tüm öğ-
retmenlere takdirlerimizi iletiyor, çalışmalarına devam ettikleri için tüm öğrencilerimizi 
kutluyoruz.

Bu süre zarfında sadece çevrimiçi derslerimizde değil, işbirlikçi öğrenme fırsatları, ulu-
sal bayramlarımızın kutlamaları, sanal ders dışı ve sosyal etkinliklerde de bir araya gel-
meye devam ediyoruz. Okul çapında düzenleyeceğimiz çevrimiçi satranç turnuvamızı ve 
Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlayacağımız çevrimiçi törenimizi dört 
gözle bekliyoruz.

2020 dönemi öğrencilerine ise, yaklaşan üniversite sınavı için hazırlıklarında başarılar 
diliyoruz. Her öğrencimizin, eğitimsel ve bütünsel gelişimlerini hem uzaktan hem de ya-
kından desteklemeye devam edeceğimizi bilmesini isteriz. Velilerimize ve ailelerimize, 
bu zor zamanlarda onları motive etme ve öğrenmeye devam etmelerini sağlama konusun-
daki işbirliği ve destekleri için teşekkür ederiz. Mezunlarımızla yakında görüşmeyi dili-
yor, gelecek yıla hazırlanırken hepinizi daha iyi tanımak için sabırsızlanıyoruz.

Geleceğin ne getireceğini tahmin edemesek de, kesinlikle emin olabileceğimiz şey,  
TAC'nin tarihi, mirası ve geleneğinin, 130 yıldan uzun süredir olduğu gibi, devam edece-
ğidir. Okul hayatındaki bu kesintiyi, kendimizi ve okulumuzu geliştirmek için bir fırsat 
olarak kullanacağız.  Hepimizin bu kuruma ve birbirimize olan bağlılığımızın, kampüse 
dönüp bunu birlikte kutlayacak noktaya gelene kadar daha da güçlenmeye devam edece-
ğini biliyoruz.

 Bu mesajı okuduğunuz yer neresi olursa olsun, sizin ve ailenizin sağlık ve esenlikte ol-
duğunuzu umuyoruz.

 Sevgi ve saygılarımızla,
Ahu & JT

TAC AİLESİNİN DEĞERLİ ÜYELERİ, 
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AHU ARSLAN 

OKUL MÜDÜRÜ   
SCHOOL PRINCIPAL

To say this year has been eventful would be an understatement. This issue of 
TAC Life was prepared for printing before all of our lives were disrupted by the 
COVID-19 virus. So, rather than being a mid-year glimpse into all that has been 
happening on our campus and with our students, this now stands as a chronicle 
of the first part of this year and a reminder of what life will be like when we are 
able to return to school.

While we are all still under quarantine at the time of this now digital publication, 
we are pleased to report that we have kept learning going through the tremendous 
efforts of our teachers and administrators. All of our students have been engaging 
in learning online from home to ensure that they don’t fall behind from where 
they should be in the coming year. We commend all our teachers for making this 
possible and applaud all of our students for continuing their studies.

 Though we can’t predict what the future will bring, what we can be sure of is 
that the history, legacy, and tradition of TAC will continue to endure as it has for 
more than 130 years. We will use this disruption as an opportunity to improve 
ourselves and our school, and we know that the connection we all have to this 
institution and each other will only grow stronger until we can all return to 
campus and celebrate together.

 We continue to come together during this time not only in our classes, but 
through collaborative learning opportunities, celebrations of our national 
holidays, extracurriculars and in virtual social events. We are very much looking 
forward to our upcoming school-wide online chess tournament and our online 
assembly commemorating Atatürk, Youth and Sports Day on the 19th of May.

 To  our graduating  class of 2020, we wish you the best of luck in your 
preparations for and success on the upcoming university entrance exam. To 
all our students, we will continue to support your education and development 
as a whole person from far and near. To our parents and families, we thank you 
for your collaboration and support in keeping everyone motivated and engaged 
during these difficult times. To our alumni, we look forward to seeing you soon 
and getting to know you all even better as we prepare for the next year. 

 We wish you continued health and wellbeing wherever this finds you.
 Sincerely,
Ahu & JT

DEAR TAC FAMILY, 
 

H A B E R  N E W S
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B üyük Önder Atatürk’ün ebedi 
istirahatgâhı Anıtkabir’de dalgalanan 

ve 30 Ağustos 2019’da yenisiyle 
değiştirilen Türk Bayrağı, Sağlık Ve 
Eğitim Vakfının (SEV) talebi üzerine, 
Tarsus Amerikan Kolejine (TAC) getirildi. 
Anıtkabir’de düzenlenen törenle teslim 
alınan bayrak, 132 yıllık lisenin açılış 
töreninde öğrencilerin omuzlarında 
gururla taşınarak göndere çekildi.
Türkiye’nin en köklü okullarından 132 
yıllık geçmişe sahip Tarsus Amerikan 
Koleji (TAC), yeni eğitim-öğretim yılının 
ilk gününe, Anıtkabir’den getirilen Türk 
bayrağının eşliğinde yapılan coşku 
ve gurur dolu bir törenle başladı. 
Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük 
Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 
ebedi istirahatgâhı Anıtkabir’de sürekli 
dalgalanmakta olan ve 10 Kasım hariç 
hiçbir zaman yarıya indirilmeyen “Türk 
Bayrağımız”, zaman zaman yenisiyle 
değiştiriliyor. Yenisiyle değiştirilen 
bayrak ise temizlenip tamir ediliyor, 
ütülenip özel kutusu içinde hazırlanıyor 
ve onu koruyup sergilemeye talip olan 
kurumlara törenle teslim ediliyor.

ANITKABİR’DEN TÖRENLE TESLİM 
ALINDI
Tarsus Amerikan Kolejinin (TAC) bağlı 
olduğu Sağlık ve Eğitim Vakfı (SEV), bir sü-
redir Anıtkabir’de dalgalanan ve 30 Ağustos 
2019’da yenisi ile değiştirilen Türk bayrağını 
Tarsus Amerikan Kolejine götürmek üzere 
talepte bulundu. SEV’den yapılan talep üze-
rine bu özel bayrak, 3 Eylül 2019 tarihinde 
düzenlenen bir törenle teslim alındı. Anıtka-
bir Komutanı Albay Hakan Osman Sert ve bir 
önceki dönemin Anıtkabir Komutanı Albay 

Muzaffer Taytak tarafından Türk 
bayrağı, SEV’i temsilen, SEV Yöne-
tim Kurulu Üyesi Refik Kutluer’e 
teslim edildi. 

ÖĞRENCİLER GURURLA 
TAŞIDI
Anıtkabir’den Tarsus’a getiri-
len Türk bayrağı, SEV yönetimi 
tarafından 9 Eylül'deki açılış 
töreninde Tarsus Amerikan Koleji 
(TAC) yönetimine devredildi. Öğren-
cilerin ellerinde ve omuzları üzerinde 
gururla taşınan bayrağımız, bundan sonra 

okulun 132 yıllık tarihi kampüsünde 
sergilenecek ve her yıl açılış törenle-

rinde 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 okulla-

rında korunuyor olmasından büyük 
gurur duyduklarını ifade ettiler.

The Turkish Flag, which has swayed in 
Anıtkabir, home to Atatürk's eternal rest, 
and replaced with a new one on 30 August 
2019, was brought to Tarsus American 
College (TAC) with the initiatives of the 
Health and Education Foundation (SEV). 
The flag was received with a ceremony 
held at Anıtkabir and was proudly 
carried on the shoulders of students 
at the opening ceremony of 132-year 
high school, rising on the flagpole. 

ANITKABİR’DEKİ TÜRK 
BAYRAĞI TARSUS’TA
TÜRKISH FLAG FROM  
ANITKABİR IS BROUGHT  
TO TARSUS

Kutlamalar
Önemli Günler
Special Days
Celebrations



7

H A B E R  N E W S

Tarsus American College (TAC), one of 
Turkey's most historic schools, boasts a 
132-year history. The new academic year 
began with a proud and vibrant opening 
assembly which was highlighted by the 
presence of the Turkish flag brought 
from the Anıtkabir Mausoleum. 
The “Turkish Flag” which proudly sways 
from the flagpoles in Anıtkabir, the 
eternal resting place of Mustafa Kemal 
Atatürk, the founder of the Turkish 
Republic, is never displayed at half mast 
except on November 10. The flag is 
occasionally replaced with a new one. The 
flag, which is replaced with a new one, is 
cleaned, repaired, ironed and delivered 
in a special box to the institutions 
which want to protect and exhibit it.

DELIVERED FROM ANITKABİR 
WITH A CEREMONY
The Health and Education Foundation 
(SEV), the governance body of Tarsus 
American College (TAC), made a request to 
take the Turkish flag, which was replaced 
on 30 August 2019, to Tarsus American 
College. Upon the request, this special flag 
was received at a ceremony held on the 3rd 

of September 2019. The flag was presented 
by Colonel Hakan Osman Sert, Commander 
of the Mausoleum, and Colonel Muzaffer 
Taytak, the commander for the previous 
term, to Mr. Refik Kutluer, Board Member 
at the Health and Education Foundation. 

STUDENTS CARRIED IT PROUDLY 
The Turkish flag brought to Tarsus 
from Anıtkabir was handed over to 
Tarsus American College (TAC) at the 
opening ceremony on September 9 by 
the SEV administration. The Turkish 
flag, which was proudly carried in 
the hands and on the shoulders of the 
students, will be displayed on the 132-
year old historic campus of the school 
and will continue to sway proudly at 
the opening ceremonies each year.
The members of the SEV Board of 
Trustees and the Board of Directors 
at Health and Education Foundation, 
SEV executives, TAC graduates and 
TAC parents who were present in the 
Opening Ceremony expressed their 
pride in the fact that this special flag 
is being protected in Tarsus, in its new 
home at Tarsus American College.



10 KASIM ATATÜRK’Ü 
ANMA GÜNÜ

ATATÜRK COMMEMORATIVE 
ASSEMBLY 

Kutlamalar
Önemli Günler
Special Days
Celebrations

10 Kasım 1938 günü saat 09.05'te 
yaşamını yitiren, Türkiye'nin 

Kurucusu ve İlk Cumhurbaşkanı Mustafa 
Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 
81. yıl dönümünde,  öğrencilerimiz, 
öğretmenlerimiz ve velilerimizle okul 
bahçesinde saygı duruşu ve İstiklal 
Marşı’nın söylenmesiyle başlayan anma 
töreni, okul idarecilerinin konuşmalarıyla 
devam etti. Konuşmaların ardından 
Tarsus Amerikan Koleji öğrencileri 
Atatürk büstüne çelenk bıraktı. 
Çelenk bırakıldıktan sonra 
tüm misafirlerimiz Stickler 
Oditoryuma geçtiler. 

1 yaşımda ideallerine 
tayin ettim.

10 yaşımda tiyatroda 
canlandırmasına

16 yaşımda Harmandalına
Ve 7 yaşımdan beri de 

gözlerinin izinde giderim.
Sevdalandım doğduğum 

andan beri
Sevdalandım o bir çift mavi göze

Öğrencilerimizin Atatürk’e olan özlemini 
dile getirdiği dizeleriyle başlayan, piyano, 
bağlama, şiir ve şarkı performanslarıyla 
ile devam eden program salondaki 
herkese duygu dolu anlar yaşattı. 
“Bir şeyler eksik gelebilir, üzülmeyin. 
Sohbetler eksik gelebilir, sesler, gülüşler... 
Ağaçlar eksik gelebilir. Bulutlar durabilir. 
Uçurtmalar uçmaz, Güneş kısık, renkler 
boğuk. Sirenler eksik gelebilir. Üzülmeyin! 
Biz burdayız, Ata’nın izindeyiz, hep 
birlikteyiz, tamamlarız. Duyan duysun 
bilen bilsin böyledir bizim sevdamız!” 
sözleriyle biten dramanın ardından 
Atatürk’ü anma programı sona erdi.

Mustafa Kemal Ataturk, the founder 
and first President of Turkish Republic 

was remembered at TAC in the 81st 
anniversary of his departure on November 
10, 1938, at 09.05. The assembly started 
with students, teachers and parents 
observing a moment of silence in the 
school garden followed by the National 
Anthem and continued with the remarks 
of school administrators. Then, Tarsus 
American College students laid a wreath 
on the Atatürk bust. The assembly 

continued in the Stickler Auditorium.
I committed myself to his 

ideals at the age of 5.
When I was 10 years old in the 

theater, I played Atatürk
And danced Harmandalı 
at the age of 16,
And I've been following his 
blue eyes since I was 7.

Ever since I was born I love 
him and the secular idea of 

a new Turkish republic
love these blue eyes since I was born 

The assembly which started by TAC 
students’ reciting verses which express 
their longing for Atatürk, continued with 

the piano, baglama, poetry and songs 
touching the hearts of all attending.
“Something may seem missing, don't 
worry. Conversations may feel lacking, 
sounds, smiles ... Trees may look missing. 
Clouds can stop in their tracks. Kites may 
not fly, the sun may lack in luster, colors 
may be coarse, indistinct. The sound of the 
siren may be muffled. Do not worry! We 
are here, we are on the trail of Ataturk, 
we are together, we will complete the 
missing pieces. Those who can hear, let 
them hear… Those who should know, let 
them know: This is how our love goes.”

8
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10. SINIFLAR FEN BİLİMLERİ 
BİLGİ YARIŞMASI

10TH GRADE SCIENCE 
KNOWLEDGE CONTEST AT TAC

Başarı ve 
Ödüller

Achievements 
and 

Awards

10. Sınıflar Fen Bilimleri Bilgi 
Yarışması, 3 Aralık Salı 

günü beşinci ders saatinde Stickler 
Oditoryumda gerçekleştirildi. 
Yarışmaya her sınıftan kendi 
sınıf arkadaşları tarafından 
seçilen üç öğrenci katıldı. 
Bilgi yarışmasına 10-A’dan 
Melike Naz Yılmaz, Zeynep 
Şahin, Mehmet Küpük; 10-B’den 
Nil Miray Ergin, Selin Ok, Doğa 
Pehlivan; 10-C’den Minez Yıldırım, 
Metin Mert Tutaş, Tutkunaz Arıkan; 
10-D’den Mert Erdem, Ali Efe Özdemir, 
Zeynep Canataroğlu; 10-E’den Ömer Affan 
Soykök, Zeynep Eylül Tuncay, Ahmet 
Akif Can; 10-F’den Kaan Kıralp, Deniz 
Kandemir, Mustafa Safa Yücel katıldı. 
Katılımcılar kendi branş öğretmenleri 
tarafından hazırlanan fizik, kimya ve biyoloji 
sorularını bir dakika içinde çözdüler. Bilgi 
yarışmasına, arkadaşlarını desteklemek 
için tüm 10. sınıf öğrencileri, öğretmenleri 
ve okul idaresi katıldı. İzleyici öğrenciler, 
yarışma boyunca takımlarını coşkuyla 

alkışladılar. Yarışmanın sonunda 
10-B'yi temsil eden takım galip 

geldi ve yarışmaya katılan 
öğrencilere sertifikaları verildi.

The 10th Grade Science Contest 
was held on Tuesday 3rd 
December during period five in 
the Stickler Auditorium and was 

hosted by Science teachers led by 
Ms. Funda Karaosmanoğlu. Each 

grade 10 class was represented 
in the contest by three students who 

were selected by a vote in their classrooms. 
The participants in the contest were: 10A- 
Melike Naz Yılmaz, Zeynep Şahin, Mehmet 
Küpük, 10B- Nil Miray Ergin, Selin Ok, Doğa 
Pehlivan; 10C- Minez Yıldırım, Metin Mert 
Tutaş, Tutkunaz Arıkan; 10D- Mert Erdem, 
Ali Efe Özdemir, Zeynep Canataroğlu; 
10E- Ömer Affan Soykök, Zeynep Eylül 
Tuncay, Ahmet Akif Can; 10F- Kaan Kıralp, 
Deniz Kandemir, Mustafa Safa Yücel.
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 
before being prompted for a response. 
The contest was attended by all grade 
10 students as well as 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 10B were victorious.
Students on the winning and 
competing team were presented with 
certificates for their achievement.

H A B E R  N E W S
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R ehberlik Servisinin Mezunlar 
Derneği ile iş birliği içinde yürüttüğü; 

öğrencilerimize meslek seçimi, kariyer 
gelişim basamakları ve iş yaşamı hakkında 
bilgi edindirmeyi amaçlayan Geleneksel 
Kariyer Günü Etkinliği başarıyla 
gerçekleştirildi. Her yıl olduğu gibi bu yıl 
da iş hayatında söz sahibi ve başarılı 23 
mezunumuzun konuk olduğu etkinlikte, 
konuklar çalışma alanları hakkında 
mesleki bilgiler vermelerinin yanı 
sıra kişisel kariyer serüvenlerini 
de paylaşarak öğrencilerimize 
meslek seçimi konusunda ilham 
verdiler. Öğrencilerimizin yararlı 
bulduğu, özellikle kendileri için 
uygun alanları keşfetmelerini 
sağlayan farklı deneyimlerle 
buluşturan Kariyer Günü’nde 
her öğrenci, daha önce rehberlik 
dersinde seçmiş olduğu dört 
farklı meslek sunumuna katıldı.
Konukların öğretmen ve öğrencilerimizin 
buluştuğu açılış kokteyliyle başlayan 
etkinlik, açılış töreni ve sonrasında 
sunumlarla devam etti.
Bu yılki Kariyer Günü’nde yer verilen alanlar 
şu şekildedir: Gazetecilik, Uluslararası 
İlişkiler-Büyükelçilik, Kardiyoloji, Beyin ve 
Sinir Cerrahisi, Üroloji, Çocuk Onkolojisi, 
Eczacılık, İşletme-Yönetim, İşletme-lojistik, 
Liman İşletmeciliği, Hukuk, Bankacılık, 
İnşaat Mühendisliği, Yazılım-Bilgisayar 
Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Mimarlık, 
Moleküler Biyoloji ve Genetik, Psikoloji, 
Etkinlik Organizatörlüğü, Dijital Medya, 
Restoran İşletmeciliği ve İnsan Kaynakları.

TAC hosted another successful 
traditional Career Day event organized 
by the Counseling Department in 
collaboration with the TAC Alumni 
Association, which aims to provide our 
students with information about career 
choices, career development steps and 

KARİYER GÜNÜ

CAREER DAY

professional areas. In this year’s event, 23 
successful graduates who are leaders 

in their respective professional 
areas provided information about 

what they entail, sharing their 
personal career adventures to 
inspire students in choosing 
their careers of interest. 
During the day, each student 
participated in four different 

career presentations selected 
previously in their homeroom 

periods, which allow them to explore 
areas that might be of interest to them.

The event, which started with the 
reception which brought together 
the speakers, teachers and students 

continued with the opening 
ceremony and the sessions.
This year's Career Day saw the 
representation of the following 
professional areas: Journalism, 
International Relations-Embassy,   
Cardiology, Brain and Nerve Surgery, 
Urology, Pediatric Oncology, Pharmacy, 
Business-Management, Business-
Logistics, Maritime Administration, 
Law, Banking, Civil Engineering, 
Software-Computer Engineering, 
Aircraft Engineering, Architecture, 
Molecular Biology and Genetics, 
Psychology, Event Organization, 
Digital Media, Restaurant 
Management and Human Resources. 

Haberler
News

T A C L I F E
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Öğretmenlerimizin ders aralarında 
dinlenmelerine ve yaklaşan dersleri için 
hazırlanmalarına olanak sağlayacak yeni 
öğretmenler odası Unity Hall'da açıldı.

The new Teachers’ Lounge, which 
will enable teachers to take a break 
between classes and prepare for their 
lessons, is opened in Unity Hall. 

ÖĞRETMENLER ODASI AÇILIŞI
THE NEW TEACHERS’ LOUNGE 
IS OPENED

YENİ 
ÖĞRETMENLER 
NAMRUN'DA 
BULUŞTU
WELCOME 
GATHERING OF 
TAC ALUMNI 
ASSOCIATION

T AC Mezunlar Derneğinin her yıl geleneksel 
olarak düzenlediği okulumuza yeni başlayan 

öğretmenlerle hoş geldin buluşması, Namrun TAC 
Evi'nde gerçekleşti. Öğretmenlerimiz, nefis bir yayla 
havasında mezunlarımızla güzel zaman geçirip 
yerel lezzetlerle tanıştılar. Davetleri ve emekleri 
için TAC Mezunlar Derneğine teşekkür ederiz.

The annual welcome gathering of TAC Alumni 
Association for this year’s new teachers was 
held today at TAC’s House in Namrun. Our 
teachers had a great time with our graduates 
and had their first introduction to local 
delicacies. We thank the TAC Alumni Association 
for their invitation and preparations. 

H A B E R  N E W S
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Türkiye’nin en köklü kurumlarından 
Sağlık ve Eğitim Vakfı (SEV) 

tarafından restore edilerek Tarsus’a 
kazandırılan Tarsus Amerikan Koleji 
Sadık Paşa Konağı, büyüleyici bir 
sergiyle Tarsuslularla buluştu. Tarsus 
Amerikan Koleji Sadık Paşa Konağı 
Sergi Salonu; Nihat Arıkan‘ın heykelleri 
ve Dorothea Atalay’ın resimlerinden 
oluşan karma sergiyle açıldı. 
Sergi salonunun büyüleyici ve tarihi 
atmosferiyle sanatçıların birbirinden 
değerli eserlerinin bütünleştiği sergiye; 
Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, 
TAC Mezunlar Derneği Başkanı Ramazan 
Dinçer, Tarsus Kent Konseyi Başkanı 
Ali Cerrahoğlu, Tarsus Amerikan Koleji 
Müdürü Ahu Arslan, Tarsus SEV Ortaokul 
Müdürü Ayfer Aydın, Tarsus SEV 
İlkokul Müdürü Çiğdem Özyürekoğlu, 
Tarsus’taki sivil toplum kuruluşları 
temsilcileri ve sanatseverler katıldı.  
TAC’68 mezunu sivil toplum gönüllüsü 
Nihat Taner’in büyük emek verdiği 
serginin açılışında Akdeniz Opera ve 

Bale Derneğinin (AKOB) katkısı olarak 
gelen çello ve keman ikilisinin sunduğu 
müzik dinletisi de beğeniyle izlendi. 

Sadık Pasha Mansion of Tarsus 
American College, newly renovated by 
the Health and Education Foundation 
(SEV) as a gift to Tarsus, met with 
the Tarsus public with an impressive 
exhibition. The exhibition hall was 
opened to use with a mixed exhibition of 

sculptures of Nihat Arıkan and 
paintings of Dorothea Atalay. 

Present at the opening exhibition, 
which combines the fascinating 

historical atmosphere of the 
exhibition hall with the valuable works 
of contemporary artists were Tarsus 
Mayor Haluk Bozdoğan, TAC Alumni 
Association President Ramazan Dinçer, 
Tarsus City Council Chairman Ali 
Cerrahoğlu, Tarsus American College 
Principal Ahu Arslan, Tarsus SEV 
Secondary School Principal Ayfer Aydın, 
Tarsus SEV Elementary School Principal 
Çiğdem Özyürekoğlu, representatives 
of the non-governmental organizations 
and arts enthusiasts in Tarsus.
At the opening of the exhibition, which 
was dedicated in thanks for the great 
efforts of Mr. Nihat Taner, TAC’68 
graduate who is a NGO volunteer, 
music recital by the cello and violin 
duo from AKOB (Mediterranean 
Opera and Ballet Association) was 
well-enjoyed by the audience.

SADIK PAŞA KONAĞI İLK 
SERGİSİNE EV SAHİPLİĞİ YAPTI

SADIK PASHA MANSION HOSTS 
ITS FIRST EXHIBITION

Müzik
 & Sanat

Music
 & Art

T A C L I F E
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HATIRA MENDİL KOLEKSİYONU TARSUS’TA

SOUVENIR HANDKERCHIEF EXHIBITION IS IN TARSUS

T ürkiye’nin tek, dünyanın sayılı 
mendil koleksiyonundan oluşan 

sergi Çukurovalı sanatseverlerle buluştu. 
H. Oğuz Aydemir’in koleksiyonu, 1-7 
Kasım 2019 tarihleri arasında Tarsus 
Amerikan Koleji Sadık Paşa Konağında 
sergilendi. Ziyaretçiler, 100 yıl öncesinden 
günümüze gelen, buram buram tarih 
kokan ipek mendillere bakarken 
asırlık bir tarihe de tanıklık etti.
Tarsus Amerikan Koleji Sadık Paşa 
Konağında 1-7 Kasım 2019 tarihlerinde 
düzenlenen sergide, Tarsus Amerikan 
Koleji 1969 mezunu H. Oğuz Aydemir’in 
özel koleksiyonunda yer alan eserler 
sergilendi. “Geçmişin İletişim Mecrası 
Hatıra Mendilleri Sergisi”nin açılışı 
1 Kasım Cuma günü gerçekleşti.
Oğuz Aydemir’in İstanbul’da 1975 yılında 
bir antikacıda gördüğü 1877 Türk-Yunan 
Harbi için bastırılan ipek mendili almasıyla 
başlayan koleksiyon tutkusu, bugün 
Türkiye’nin tek ve dünyanın da önemli ipek 
mendil koleksiyonu olma ayrıcalığını taşıyor.
Dünyanın farklı ülkelerinden toplanarak 
bir araya getirilen 50 mendilin yer aldığı 

sergide; ziyaretçiler, asırlar öncesinden 
günümüze gelen mendillere bakarken bir 
tarihe de tanıklık ediyor. Çoğunluğu Birinci 
Dünya Savaşı Dönemi'nden kalma, her 
biri aslında basıldığı ülkenin ve dönemin 
düşünce yapısını yansıtan tarihi birer belge 
olma özelliği taşıyan hatıra mendillerle 
ziyaretçiler tarihi bir yolculuğa çıkıyor.

The exhibition of silk handkerchiefs, 
Turkey's only and one of the world's few, 

met with the art aficionados in Çukurova. 
H. Oğuz Aydemir's collection was open to 
visitors at Tarsus American College’s Sadık 
Pasha Mansion between November 1-7, 
2019. Looking at the silk handkerchiefs 
dating back to 100 years ago, the visitors 
also were the witnesses of a century-old 
history. The exhibition titled “Souvenir 
Handkerchiefs, a Historical Means 
of Communication” which contained 
pieces from the personal collection of 
H. Oğuz Aydemir, TAC’s 1969 graduate, 
opened on Friday, November 1, 2019. 
Oğuz Aydemir’s passion for this 
collection, which started with his 
buying a silk handkerchief which was 
printed to mark the 1877 Turkish-
Greek War in an antique shop in 1975 
now holds the privilege of being the 
only in Turkey and one of the few in the 
world. The exhibition which includes 
50 handkerchiefs from around of the 
world are also chronicles of a remarkable 
history. The visitors go on a historical 
journey as they study each handkerchief 
in its frame on the wall, most dating back 
to the First World War Period, which are 
historical artifacts in their own right 
reflecting the mindset of the country and 
the period in which they were printed.

H A B E R  N E W S
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IB MATEMATİK KAMPI

IB MATHEMATICS CAMP

KÜLTÜRLER ARASINDAKİ FARK

DIFFERENCE BETWEEN CULTURES

27 Aralık’ta 12. sınıf IB öğrencileri 
için “IB Matematik Kampı” 

düzenlendi. Üç oturum olacak şekilde 
planlanan IB Matematik Kampında yarım 
gün boyunca Matematik öğretmenleriyle 
yoğun bir tempoda çalışan öğrencilerimiz, 
belirlenmiş olan konuları tekrar edip, 
eksiklerini kapatıp soru çözme ve IB 
sınavlarına hazırlanma fırsatı buldular.
Okulumuz IB Koordinatörü’nün desteğiyle 
Matematik Bölümü tarafından bu yıl ikincisi 
gerçekleştirilen ve öğrenciler tarafından 
çok verimli bulunan IB Matematik 
Kampının ikinci dönemde de tekrarlanması 
planlanmaktadır.

20 19-2020 eğitim-öğretim yılına 
başlarken İkinci Yabancı Diller 

Bölümü, öğrencilerine dünyada farklı 
kültürler olduğunu ve bir dili öğrenmeden 
önce o dilin ait olduğu kültürü hakkında 
bilgi sahibi olunması gerektiğini vurgulayıp 
onları araştırmaya teşvik ediyor. Bölüm, 
yabancı dilin iletişim çalışmaları alanında 
merkezi yaklaşımlardan biri olan kültür 
çalışmasıyla alanını tanıtmayı amaçlıyor. 
10. sınıf öğrencilerimiz Almanya, Fransa 
ve Türkiye’yi ele alarak yaptıkları 
araştırmalarından sonra kültürler arasındaki 
farkı da görerek projeler ürettiler.
Çok sayıda farklı yaklaşım ve yöntemin 
bulunması, yabancı dil öğretimi 
çalışmalarının çeşitliliği açısından oldukça 
önemli. İkinci Yabancı Diller Bölümü 
öğretmenlerimiz bu şekilde araştırmanın 

An “IB Mathematics Camp” was 
organized on December 27 for 
12th grade IB students. At the 
Camp, which was designed in three 
sessions, our students worked with 
mathematics teachers for half a day 
intensively and had the opportunity 
to revise specific topics, solve practice 
questions and prepare for the IB exams. 
TAC’s Mathematics Department is 
planning to offer a second IB Mathematics 
Camp in the second semester, which 
already saw its second year, as it is f 
ound to be very efficient by the  
students.

amacını ve önemini, öğrencilerimize bir kez 
daha kazandırmış oldular.

At the beginning of the 2019-2020 
academic year, TAC’s Second Foreign 
Languages Department (German and 
French) emphasized the fact that there 
are different cultures in the world and 
that students should be informed about 
the culture of that language before 
they learn the language. The aim of the 
department is to introduce cultural 
studies which is one of the central 
approaches in the field of communication 
studies of foreign languages. Grade 10 
students studied Germany, France and 
Turkey through this lens and based their 
projects on the cultural differences. 
The existence of many different 

approaches and methods is crucial for the 
diversity of strategies in foreign language 
instruction. In this way, the teachers of the 
Second Foreign Languages Department 
have once again stressed the purpose and 
importance of the research to our students.

Eğitim 
Çalışmaları
Education
Studies

T A C L I F E



15

9. sınıf öğrencilerimiz Almanca dersinde 
farklı tarzlarda vücutlar çizerek 

vücudun parçalarını yazdılar; çizilen bu 
vücutlara farklı renklerde ve stillerde 
kıyafetler giydirerek projelerini süslediler. 
Öğrenciler, 2018-2019 eğitim ve öğretim 
yılında öğrendikleri “MEIN KÖRPER” 
konusunda bu yıl da öğrendikleri kelimeleri 
kullanarak grup halinde proje yaptılar 
ve böylece konuyu pekiştirmiş oldular. 
Yaptıkları projeleri sınıfta sunduktan sonra 
sınıfın ve koridorun duvarlarına astılar. 
Bu etkinlikte öğrenciler araştırma ve grup 
içinde çalışma becerilerini geliştirdiler.

In their German lessons, our grade 9 
students drew bodies in different forms and 

“MEIN KÖRPER”
wrote the parts of the body; They dressed 
these bodies in different colors and styles, 
decorating their projects. The students 
were involved in group projects enhancing 
and building on what they learned under 
the unit “MEIN KÖRPER” during 2018-
2019 academic year with new vocabulary 
and active learning. After presenting 
their projects in the classroom, they hung 
them on the walls of the classroom and the 
corridor. In this activity, students improved 
their research and groupwork skills.

H azırlık sınıflarıyla beraber 9. 
sınıfa nakil gelen ve bu yıl değişim 

programıyla IB eğitimleri için okulumuzda 
bulunan öğrencilere kütüphane işleyişi 
ve kullanımıyla ilgili sunumlar yapıldı. 
Sunumlardan sonra öğrenciler “kitap 
avı etkinliğiyle” kütüphanelerini daha 
yakından tanıma imkânı yakaladılar. 

Students who transferred into grade 
9 together with prep classes and those 
who came to TAC with an exchange 
program to receive IB trainings were 
presented the rules about the operation 

and the use of the library. After the 
presentation, the students had the 
opportunity to get to know the library 
better through a “library scavenger hunt”. 

KÜTÜPHANE ORYANTASYONLARI 
TAMAMLANDI 

LIBRARY ORIENTATIONS 
COMPLETED 

Eğitim 
Çalışmaları
Education
Studies

H A B E R  N E W SH A B E R  N E W S
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ÖLÇME VE 
DEĞERLENDİRME 
SUNUMU

A PRESENTATION 
ON STUDENT 
ASSESSMENT

20 18-2019 eğitim öğretim 
yılında yapılan planlama 

kapsamında Boğaziçi Üniversitesinden 
Dr. Bengü Börkan, Türk ve yabancı 
öğretmenlerimize sınıf içi ölçme 
ve değerlendirme yöntemlerini 
örneklerle sundu. Yapılan etkili 

sunumun ardından, ikinci dönemde 
Türkçe ve Matematik bölümlerinde 
çalıştaylar yapılmasına karar verildi. 

As part of the planning made during last 
academic year, Dr. Bengü Börkan from 
Boğaziçi University led a presentation 

on classroom assessment methods, 
with examples, for our Turkish and 
international teachers. The next 
step will be about the translation of 
what is learned into practice through 
workshops with Turkish and Mathematics 
departments in the second semester.

8 Kasım Cuma günü Bahçeşehir 
Üniversitesi, Basın ve İletişimden 

Sorumlu Rektör Danışmanı Turgay Polat 
”Bugünün Doğruları Geleceğin İnsanını 
Yaratır Mı?” sunumunu yapmak üzere 
okulumuza geldi. 12. sınıf öğrencilerinin 
ve öğretmenlerinin katıldığı sunumda, 
hızla ilerleyen teknolojinin topluma olan 
etkisi ve bununla birlikte mesleklerin nasıl 
değişeceği üzerinde duran Turgay Polat, 
öğrencilerin kariyer planlamaları üzerine 
düşünmelerini sağladı. Bunun yanında 
Applybau bursuyla ilgilenen öğrencilere 
de süreç hakkında bilgilendirme yaptı. 
Turgay Polat’a bilgilendirici ve keyifli 
sunumu için teşekkür ediyoruz.

On Friday, November 8, Mr. Turgay Polat, 
the Advisor to the University President in 
Press and Communications, visited TAC for 
a presentation titled “Do the Facts of Today 
Create the Person of the Future?”. In the 
presentation attended by grade 12 students 
and teachers, Turgay Polat emphasized the 
impact of rapidly advancing technology 
on society and how that would bring a 
change in popular professional fields 
in the near future. He inspired student 
reflection on their career planning. 
In addition, he provided information 
about Applybau scholarship process. We 
would like to thank Turgay Polat for his 
informative and enjoyable presentation.

“BUGÜNÜN DOĞRULARI GELECEĞİN 
İNSANINI YARATIR MI?”  

 “WILL THE TRUTHS OF 
TODAY CREATE THE PERSON 
OF THE FUTURE?”

T A C L I F ET A C L I F E
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Tarsus Amerikan Kolejinin her 
yıl düzenlediği Yurt Dışı 

Üniversiteler Fuarı bu yıl 11 Ekim 
Çarşamba günü gerçekleşti. Bu 
yılın TAC öğrencileri yirmi sekiz 
üniversitenin temsilcileriyle 
bir araya gelme fırsatı buldular. 
Öğrenciler, temsilcilerden 
üniversitelerinin başvuru 
koşulları, akademik ve sosyal 
durumları, kariyer olanakları 
hakkında bilgi alıp bu sayede 
üniversitelerin imkânlarını 
yakından tanıma fırsatı buldular. 
Öğrenci ve veliler, fuarda üniversite 
temsilcilerinden üniversitelerle 
ilgili sorularına cevap aldılar.

The International University 
Counseling, office will host its annual 
College Day event on Wednesday, 
October 9th. The biggest in TAC 
history, this year’s College Day will 

give the students the opportunity 
to be introduced to 28 universities. 
This is a great opportunity for our 
students to make connections with 

university representatives and 
gather information on admissions 
requirements, academic and social 
offerings, and career opportunities. 

YURT DIŞI 
ÜNİVERSİTELER 
FUARI

COLLEGE DAY

Eğitim 
Çalışmaları
Education
Studies

H A B E R  N E W SH A B E R  N E W S
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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 sorunlarla 
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.

Grade 10 students Yiğit Acar and Doğa 
Bölükbaşı participated in the “First 
Cultural Forum of the European Youth 
Parliament” in Austria. As a part of the 
Turkish Delegation, they represented our 
school and our country by sharing their 
ideas related to problems which are on 
the European agenda, and by working 
in committees with the members of 
the European Youth Parliament from 
across Europe to draft laws, with the 
opportunity to find solutions to these 
problems. We congratulate our students 
and wish them continued success.

AVRUPA GENÇLİK PARLAMENTOSU

EUROPEAN YOUTH PARLIAMENT

24. AVRUPA GENÇLİK 
PARLAMENTOSU TÜRKİYE 
SEÇİM KONFERANSI  

SELECTION CONFERENCE 
OF THE 24TH EUROPEAN 
YOUTH PARLIAMENT

23 okulun katıldığı, dili İngilizce 
olan Avrupa Gençlik Forumu, lise 

öğrencilerinin belli komiteler içinde bir araya 
gelerek Avrupa Birliğinin sosyal, çevresel 
ve kültürel sorunlarını tartışıp bir sonuca 
varmaları ve vardıkları sonucu bir forum 
içinde sunmalarını sağlayan bir çalışmadır.
24. Avrupa Gençlik Parlamentosu Türkiye 
Seçim Konferansında Tarsus Amerikan 
Kolejini temsil eden 5 delegemiz (Defne 
Köroğlu, Uğur Erbay, Burçak Bozdoğan, 
İdil Çok, Zeynep Ece Yıldırım) etkili 
İngilizce konuşmaları, liderlik duruşları 
ve Euroconcert’deki performanslarıyla 

yerli ve yabancı jürinin 
beğenisini topladı. 24. Avrupa 
Gençlik Parlamentosu Türkiye 
Seçim Konferansında okulumuzu 
başarıyla temsil eden öğrencilerimizi 
kutluyor ve onlarla gurur duyuyoruz.

The European Youth Forum, which 
was in English, is an event which 
brings together high school students 
within certain committees to discuss 
and reach conclusions about social, 
environmental and cultural problems of 
the European Union and present their 

conclusions in a forum. Twenty 
five schools participated this year.

At the national selections rounds for the 
24th European Youth Parliament, TAC 
was represented by five delegates (Defne 
Köroğlu, Uğur Erbay, Burçak Bozdoğan, 
İdil Çok, Zeynep Ece Yıldırım) who 
impressed the national and international 
jury members with their fluency in 
English, leadership skills and with their 
performance at the Euroconcert. 
We congratulate the TAC students 
who represented TAC at the national 
conference. We are proud of them!

Başarı ve 
Ödüller

Achievements 
and 

Awards

T A C L I F E
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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 
üyeleriyle Avrupa Komisyonuna 
gönderilecek olan yasa tasarıları üzerine 
çalıştı ve parlamentodaki tasarılar üzerine 
oy kullandı. Öğrencimizi başarısından 
dolayı kutluyor, Türkiye Delegasyonundaki 
görevinde başarılar diliyoruz.

T arsus Amerikan Koleji, Sağlık ve Eğitim 
Vakfının da desteği ve işbirliğiyle 

“Değerleriyle Güçlenen Okulumuz Projesi”ni 
başlattı. Geçen yıl çalışmalarına başlanan bu 
projenin asıl sahibi değerli öğrencilerimizdir.
Bu anlamda konunun ne kadar önemli ve 
TAC için ne demek olduğunu, bu projeye 
öncülük eden öğrenciler hazırladıkları 
skeçle gösterdiler. Okul Başdanışmanımız 
Mr. Rehill'in açılış konuşmasının 
ardından, öğrencilerin hazırladıkları 
skeç izleyenleri oldukça eğlendirdi.
Öğrencilerimiz; saygı ve güvenin, azim ve 
tutkunun, sorgulayıcı tutum, sorumluluk 
ve dürüstlük kavramlarının ne denli önemli 
olduğundan ve bu projenin kendilerine 
neler kattığından gururla bahsettiler.

TAC, a school which epitomizes 
“tradition” and “culture” launched 
the project “School Empowered by 
Values” last year with the support and 
cooperation of the SEV Foundation.
The main owners of this project are our 
students. In this regard on December 11, 
2019, our students, Defne Herdem, Arda 
Akova, Nefise Gökçeli, Barış Gelbul and 
Nazlıcan Satar took the lead in presenting 

Yiğit Acar, TAC’s grade 10 student, 
received the honor of participating in 
the 90th International Session of the 
European Youth Parliament in Spain, a 
first in TAC history. During the 10-day 
session, he worked with the members of 
the European Youth Parliament.  Students 
came from 39 European countries to work 
on drafting laws to be sent to the European 
Commission and to vote on the draft laws in 
the parliament. We congratulate Yiğit for 
this accomplishment and wish him success 
in his role in the  Turkish Delegation. 

the emphasis placed on values and what 
it means for TAC. The opening remarks 
of the assembly were presented by Mr. 
Rehill, the Head of School, following 
which our students “acted out” five core 
values emphasized within the project. 
The students proudly talked about 
how their in-depth reflection on 
Respect and Trust, Grit and Passion, 
Inquisitiveness, Responsibility 
and Integrity within the process 
contributed to their understanding.

AVRUPA GENÇLİK PARLAMENTOSUNUN 
90. ULUSLARARASI OTURUMU

THE 90TH INTERNATIONAL SESSION OF THE 
EUROPEAN YOUTH PARLIAMENT 

DEĞERLERİYLE 
GÜÇLENEN 
OKULUMUZ 
PROJESİ

VALUES 
PROJECT 
ROLLOUT

H A B E R  N E W S
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Tarsus Amerikan Koleji Türk Dili ve 
Edebiyatı Bölümü öğretmenleri Tuba 

Karabağ ve Mikail İncir’in önderliğinde 
düzenlenen “4. Geleneksel Görücü Usulü 
Kitap Şenliği”, yine büyüleyiciydi. Hazırlık 
sınıfındaki her öğrenci, Şenlik için senenin 
başından itibaren bir kitap okumaya başladı. 
Öğrenciler sonrasında kitapların kapaklarını 
yeniden yarattı, içerisinde yer alan bir 
kahramanın kostümünü tasarladı ve kitaba 
yönelik bir fragman oluşturdular. Yazar ve 
kitap isimlerini bilmeden etkinlik günü 
Öğrenci Salonunda sergilenen kitaplardan 
tasarımını beğendiklerini seçtiler. Talas 
Oditoryumda yapılan törende “En İyi Kitap 
Kapağı Tasarımı” kategorisinde Mehmet 
Tulga Can, “En Yaratıcı Kostüm Tasarımı” 
kategorisinde Zehra Gamze Öner ve “En İyi 
Video” kategorisinde ise Efe Batın Budak 
birincilik ödülüne layık görüldü. Etkinlik, 
fuaye alanındaki resepsiyon ve Stickler 
önündeki fotoğraf çekimiyle sonlandı.

The “Books in Disguise” Festival, 
organized under the leadership of Turkish 
Language and Literature Department 
teachers Ms. Tuba Karabağ and Mr. Mikail 
İncir continues to be fascinating in its 
fourth year. The festival is designed 
for prep students each of whom start 
reading a book in the beginning of the 
year. Then, they recreated the covers 
of books, designed the costume of the 
main character in the book, and created 
a “trailer” for their chosen book. The 
creative, alternative book covers were 
exhibited in the Student Lounge and 
students picked the books, whose names 
were unrevealed, according to the cover 
they like the best. At the ceremony held 
in Talas Auditorium, Mehmet Tulga Can 
was awarded the prize in “Best Book 
Cover Design”, Zehra Gamze Öner in “The 
Most Creative Costume Design” and Efe 
Batın Budak in the “Best Video” category. 
The event ended with a reception and 
photo shoot in the steps of Stickler. 

“Bir kitap, içinizdeki donmuş değerleri 
parçalayarak bir balta olmalıdır.”

—Franz Kafka

“A book should serve as the axe 
for the frozen sea within us.”

—Franz Kafka

4. GELENEKSEL GÖRÜCÜ 
USULÜ KİTAP ŞENLİĞİ

TAC HOSTS ITS TRADITIONAL 
“BOOKS IN DISGUISE” FESTIVAL

Öğrenci 
Faaliyetleri

Student 
Activities
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 “DER RINGER” KONSERİ

“DER RINGER” CONCERT

Tarsus Amerikan Kolejinde 18 Aralık 
Çarşamba günü Goethe Enstitüsünün 

iş birliğiyle organize edilen “Der Ringer” 
grubunun konseri, büyük ilgi gördü. 
Okulda gerçekleştirilen çalıştayların 
ardından, TAC öğrencileri ve davet edilen 
Tarsus Fatih Anadolu Lisesi öğrencileri 
ve öğretmenleri, Talas Oditoryumdaki 
konserde oldukça eğlendiler.

The concert by the German band 2Der 
Ringer’ hosted by TAC in cooperation 
with the Goethe Institute on Wednesday, 
December 18th, drew large attention 
in the school community. After the 
workshops, TAC students and guest 
students from Tarsus Fatih Anatolian 
High School had a great time in the 
Talas Auditorium at the concert.

CADILAR BAYRAMI’NIN TADINI 
ÜRKÜTÜCÜ KİTAPLARLA ÇIKARIN!

ENJOY THE HALLOWEEN 
WITH OUR COLLECTION 
OF SPOOKY BOOKS!

TAC’de öğrenciler Cadılar Bayramı’nın 
keyfini kütüphanelerindeki kitaplarla 

çıkardı. Öğrenciler kütüphanedeki 
“Cadılar Bayramı” köşesinde, hem 
ürkütücü kitapları incelediler hem de 
balkabağı şekerlerin tadına baktılar.

There are many books for you to choose 
from in this library. In the “Halloween” 
corner of the library, you can check out 
spooky books and enjoy pumpkin candies.

Müzik
 & Sanat

Music
 & Art
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O kulumuz öğrenci birliği 
temsilcileri, 19-21 Aralık’ta 

Üsküdar Amerikan Koleji ev 
sahipliğinde gerçekleşen Liderlik 
Konferansına, Müdür Yardımcısı 
Hasan Turgut eşliğinde katıldılar. 
Öğrencilerimiz konferansta 
okulumuzda yapılan çalışmalara 
değinerek okulumuzun tanıtımını 
başarılı bir şekilde yaptılar. Başta 
okulumuz mezunu Erden Timur 
olmak üzere alanında başarılı 
birbirinden deneyimli kişiler, katılımcı 
öğrencilerle liderlik tecrübelerini 
paylaştılar. İnteraktif bir şekilde 
gerçekleşen bu paylaşımlardan 
öğrenciler önemli bilgiler edindiler. 
Öğrencilerimiz, konferansın son 
gününde İstanbul-Kapalıçarşı’da 
gerçekleştirilen hazine avı oyunuyla 
keyifli zaman geçirerek SEV’e bağlı 
diğer okullardan gelen öğrencilerle 
kaynaşma ve tecrübelerini 
paylaşma imkânı buldular.

LİDERLİK 
YOLCULUĞU 
A JOURNEY INTO 
LEADERSHIP

Representatives of the Student 
Councils from each SEV American 
School attended the “Leadership 
Conference” hosted by Üsküdar 
American College on December 19-
21, 2019, where TAC students were 
accompanied by Mr. Hasan Turgut, the 
Assistant Principal. At the conference, 

our students talked about the 
activities they lead in our school 
through a successful presentation. 
Mr. Erden Timur, a graduate of 
TAC, as well as other speakers 
experienced and successful in their 
respective professional 
fields shared 
their leadership 
experiences with 
the students. The 
students learned 
many valuable 
things during 
these interactive 
sessions. On the 
last day of the 
conference, they 
had a great time 
with the scavenger hunt 
game in Istanbul-Grand Bazaar 
and overall had the opportunity 
to share their experiences with 
students from other schools 
affiliated with the SEV Foundation.

Öğrenci 
Faaliyetleri

Student 
Activities
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Matematik Bölümünün önderliğinde, öğrenci birliğinin de 
desteğiyle hazırlanan Öğretmenler Günü Töreni; saygı duruşu 

ve İstiklal Marşı’nın ardından Hazırlık Sınıfları Müdür Yardımcısı 
Duane Colby Criswell’in açılış konuşmasıyla başladı. Öğrencilerimizin 
öğretmenleri için hazırladıkları videoların gösteriminin ardından, 
Öğrenci Birliği Başkanı Mateo Teoman Dağcı da konuşmasını yapmak 
üzere kürsüye geldi. Ardından, öğretmen ve öğrencilerimizden 
oluşan iki grubun yarıştığı mini bir bilgi yarışması yapıldı. Yarışmada 
okulumuzla ilgili daha önce akla gelmemiş on adet soru sorularak 
gruplardan bunlara cevap vermeleri beklendi. Yarışma, doğaçlama 
gerçekleştiği ve sorular da beklenmedik olduğu için seyircilerin 
ilgisini çekerek onlara keyifli dakikalar yaşattı. Program, TAC ECHO 
öğrencilerinin gönüllü öğretmenleriyle söyledikleri şarkıların 
ardından, öğrenci birliği ve okul idaresi tarafından hazırlanan 
hediyelerin öğretmenlere takdim edilmesiyle sona erdi.

The Teachers' Day Assembly, which was prepared with the support 
of the Student Council under the leadership of the mathematics 
department, started with the opening speech of the Prep Dean, 
Mr. Duane Colby Criswell following the moment of silence and the 
National Anthem. After the screening of the videos prepared by 
our students for teachers, Mateo Teoman Dağcı, the president of 
the Student Council, presented his appreciative remarks. Then, 
there was a mini guessing game in which two groups of teachers 
and students competed. The quiz asked ten unprecedented 
questions about our school with each group being expected to 
make a guess. The game which required improvised, on-the-spot 
responses brought interesting facts and fun to the audience. The 
program ended with the presentation of gifts prepared by the 
Student Council and the school administration to teachers after the 
performance of songs by TAC ECHO band with our talented teachers.

ÖĞRETMENLER 
GÜNÜ TÖRENİ 

TEACHERS’ DAY ASSEMBLY

Kutlamalar
Önemli Günler
Special Days
Celebrations
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10. Geleneksel TAC Oktoberfest 
Etkinliği, 16 Ekim’de kutlandı. 

Etkinlik, İzmir DAS-AKADEMIE’nin 
hazırladığı “TRESOR-KNAKCKER” adlı 
yarışmayla başladı. Yarışma öncesinde 
misafirlere öğrencilerin hazırladığı 
serginin bulunduğu Sadık Paşa Fuaye 
Alanı gezdirildi. Daha sonra Stickler 
Oditoryumda hazırlıklar başladı ve oldukça 
heyecanlı bir şekilde Stickler Oditoryuma 
gelen öğrenciler iki gruba ayrıldılar. Farklı 
etkinliklerin bulunduğu bu çekişmeli ve 
eğlenceli yarışmada Almanca oyununu 
kazanan TAC öğrencileri ödüllerini 
aldılar. Sadece Stickler Oditoryumda değil, 
Stickler Binası önünde kurulan Oktoberfest 
tanıtım standında maket halindeki Alman 
yöresel ürünleri ve yemekleri de ilgi çekti. 
Yemekhanede çalan müziklerde hatta 
okul zilinde bile Oktoberfest enerjisi 
hissedildi. Oktoberfest’e özel hazırlanan 
menüde sosis, patates salatası, pişmiş 
kırmızılahana salatası ve “Berliner” 
tatlısı gibi yiyecekler sunuldu. 

The 10th traditional TAC Oktoberfest 
celebration of TAC took place on October 
16, 2019. The event started with “TRESOR-
KNAKCKER” competition organized 
by İzmir DAS-AKADEMIE. Before the 
competition, we took our guests to a 
tour of the Sadık Paşa Foyer Area where 
they were impressed by the artwork on 
display in the student art exhibition. Then 
the preparations started at the Stickler 
Auditorium and the students who arrived 
in the Auditorium way were divided 
into two groups. The stiff competition 
featured different kinds of activities 
and the excited winners received their 
awards at the end. The Oktoberfest desks 
and displays which were set up in front of 
the Stickler Auditorium and the building 

OKTOBERFEST KUTLAMASI

OKTOBERFEST CELEBRATION  
AT TAC

included staples of German culture and 
food items. Oktoberfest energy was felt in 
the cafeteria decor and even in the school 
bell during the day, with students dancing 
to the bell tone. Special Oktoberfest 
menu at the cafeteria included sausages, 
potato salad, baked red cabbage salad 
and ”Berliner” dessert. All of these efforts 
aimed to bring students a closer exposure 
and appreciation of the German culture. 

Etkinlik‚ 
Turlar ve 
Geziler
Activities, 
Tours and 

Trips
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OKUL AİLE 
BİRLİĞİ

PARENT-TEACHER 
ASSOCIATION 
ELECTIONS

TAC SANAT SÖYLEŞİLERİ

TAC TALKS ART

2019-2020 TAC Okul Aile Birliği 
Yönetim ve Denetim Kurulu seçimleri 

yapıldı. OAB yeni yönetim kurulunu 
tebrik eder, başarılı bir yıl dileriz. 
Seçimler sonucunda Av. Tülay Sevgi Can 
(Başkan), Önay Ok (Başkan Yardımcısı), 
Füsun Koçak (Sayman), Yeliz İpkıran 
(Sekreter), Birten Demirtaş Özbek (Asil 
Üye) oldu. Ayşe Kıralp, Zeynep Doğlu, 

TAC Sanat Söyleşileri kapsamında, 
ilk etkinliğimizi 6 Kasım günü 

Mersinli Ressam Nazife Bilgin Hazar 
ile gerçekleştirdik. Ressam Hazar, 
Mersin’de yaptığı “ünlü ressamların 
tablolarına saygı kuşağı cephe çalışmaları” 
ile yerel ve ulusal basında adından 
sıkça söz ettirmişti. Sanaçı, sanat 
hayatındaki birikimleri öğrencilerimizle 
paylaştı ve keyifli bir söyleşi 
gerçekleştirdi. Kendisini okulumuzda 
ağırlamaktan mutluluk duyduk.

We hosted our first event under ”TAC 
Art Talks” with Nazife Bilgin Hazar 
from Mersin on the 6th of November. 
The painter Hazar has made a name for 
herself in the local and national press 
with her mural art which pays tribute 

Şendağ Ünel, Süreyya Esen Ebru Öner 
Yedek Üye olarak belirlendi. Denetim 
Kuruluna ise Kadir Arıkan (Asil Üye), 
Vesile Yeşer Çime (Yedek Üye) seçildi. 

TAC Parent-Teacher Association elections 
for 2019-2020 were completed. We 
congratulate the new PTA and wish them a 
rewarding year. Av. Tülay Sevgi Can (Chair), 

Önay Ok (Assistant Chair), Füsun Koçak 
(Treasurer), Yeliz İpkıran (Secretary), 
Birten Demirtaş Özbek (Standing 
member). Ayşe Kıralp, Zeynep Doğlu, 
Şendağ Ünel, Süreyya Esen, Ebru Öner 
(Reserve member). Inspection Committee; 
Kadir Arıkan (Standing member), 
Vesile Yeşer Çime (Reserve member). 

to the paintings of famous painters in 
Mersin. Hazar shared her experiences 
and art background with our students and 
had a pleasant conversation with them. 
We were pleased to host her at TAC.
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DÜNYA ÇOCUK 
FELCİ GÜNÜ

WORLD POLIO 
DAY AWARENESS 
CAMPAIGN

Her yıl 24 Ekim'de düzenlenen 
Dünya Çocuk Felci Günü, çocuk 

felcini sonsuza dek ortadan kaldırmaya 
yönelik mücadelede küresel anlamda 
farkındalık yaratmak için bir fırsattır. Bu 
doğrultuda farkındalık yaratmak amacıyla 
kampüs çevresine posterler yerleştirilmiş, 
öğrenciler “bu kadar yakın” el hareketi ile 
fotoğraf çekmeye teşvik edilmiştir. Bununla 
birlikte öğrencilere, ülkesi Jamaika’da 
kendisi de Kingston East & Port Royal 
Rotary Kulübünün bir üyesi olan Biyoloji 
Öğretmeni Paulette Smith’in yaptığı 
sunumdan öğrendiklerine dayanarak 
çocuk felci hakkında aile ve arkadaşları 
ile sohbet etme görevi verilmiştir.
Kulüp Başkanı Selin Ok tarafından 
TAC öğrencilerine ve öğretmenlerine 
verilen mesaj aşağıda yer almaktadır:
"Çocuk felci; sakatlığa yol açan ve 
potansiyel olarak ölümcül, bulaşıcı 
bir hastalıktır. Hastalığa çocuk felci 
virüsü (polyovirüs)  neden olur. Bu 
virüs, insandan insana geçebilir ve virüs 
bulaşmış bir insanın beynini ve omuriliğini 
istila ederek felce neden olabilir.

Üç çeşit agresif çocuk felci türü vardır. 
Tip 2'nin 2015 yılında ortadan kaldırıldığı 
ilan edilmiş, Uluslararası Rotary'nin 
ve ortaklarının çabalarıyla Tip 3’ün de 
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından 
ortadan kaldırıldığı bildirilmiştir.
Tip 1'i de ortadan kaldırmak için çalıştığımız 
devam ediyor ve savaş bitmedi. Rotary, hiçbir 
çocuğun, çocuk felcinden etkilenmemesini  
sağlamak için dünyayı değiştirmek istiyor. 
Bize, Çukurova TAC Interact Kulübüne, 
ÇOCUK FELCİNİ HEMEN DURDURMA 
yönündeki çalışmalarımıza bağışta 
bulunun ve etrafınızdakilerle konuşun. "

#WorldPolioDay, held every year on 
24 October, is an opportunity to rally 
the world around the fight to eradicate 
polio forever. To bring awareness to this 
initiative posters were mounted around 
the campus and students encouraged to 
take photos doing the "this close" hand 
gesture. Club members were also tasked 
with starting conversations with friends 
and family about polio, based on what they 
learnt from the presentation done by their 

faculty advisor, IB Biology teacher--Ms. 
Paulette Smith who herself is a Rotarian 
from the Rotary Club of Kingston East & 
Port Royal in her home country of Jamaica.
See the below address made to 
the TAC students and teachers 
by club president, Selin Ok.
"Polio, or poliomyelitis, is a crippling and 
potentially deadly infectious disease. 
It is caused by the poliovirus. The virus 
spreads from person to person and 
can invade an infected person’s brain 
and spinal cord, causing paralysis.
There are three wild types of poliovirus. 
Type 2 was declared eradicated in 
2015 and through the efforts of Rotary 
International and its partners, type 3 
has been announced eradicated by the 
World Health Organization (WHO).
The fight is not over as we work to 
eradicate type 1. Rotary wants to change 
the world to make sure no child is disabled 
by polio ever again. Join us-the Çukurova 
TAC Interact Club, donate and speak 
out as we work to END POLIO NOW."
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30 Ekim Çarşamba günü, Sağlık ve 
Eğitim Vakfının lise düzeyindeki 

teknoloji kulübü öğrencileri, yapay zekâ 
üzerine yıllardır çalışan ve bu konuda 
bir profesyonel olan Didem Ün Ateş 
ile internet üzerinden bir buluşma 
gerçekleştirdi. Üsküdar Amerikan 
Lisesi’nde gerçekleşen konferansa; 
Tarsus Amerikan Koleji, İzmir 
Amerikan Koleji ve SEV Amerikan 
Koleji öğrencileri Skype 
bağlantısıyla katıldılar ve alanında 
uzman bir profesyonelden yazılım 
sektörü ve projeleri hakkında bilgi 
edinme şansına sahip oldular.
Konuşmasına tüm okulları 
selamlayarak başlayan Didem Ün Ateş, 
“Artificial Intelligence & You” sunumunu 
gerçekleştirdi. Microsoft firmasında 

yaptığı çalışmalara değinen Didem Ün 
Ateş, yapay zekânın geleceği hakkında da 
öğrencilere birçok bilgi verdi. Konuşmayı 

canlı olarak takip eden Tarsus Amerikan 
Koleji öğrencileri de, Youtube 

aracılığıyla Didem Ün Ateş’e 
birçok soru yöneltti. Üsküdar 

Amerikan Lisesi mezunu 
Didem Ün Ateş, Microsoft 
firmasında üst düzey yönetici 
olarak da görev yapmıştır.

On Wednesday October 
30, student members of 

high school technology 
clubs in Health and Education 

Foundation schools had an online 
meeting with Didem Ün Ateş, a long-time 
professional in artificial intelligence. 

The conference which was hosted by 
Üsküdar American Academy, was joined 
by students from Tarsus American 
College, American Collegiate Institute 
and SEV American College through 
Skype. Students had the opportunity to 
learn about the software industry and 
projects from a specialist in their field. 
Didem Ün Ateş, who greeted all the 
schools started her presentation titled 
“Artificial Intelligence & You”. Referring 
to her work in Microsoft, Ateş provided 
valuable information to students about 
the future of artificial intelligence. 
TAC students who watched the live 
presentation presented Didem Ün Ateş 
many questions. Didem Ün Ateş, a graduate 
of Üsküdar American High School, also 
worked as a senior executive at Microsoft.

TAC ÖĞRENCİLERİ İLE DİDEM ÜN ATEŞ’İN 
YAPAY ZEKÂ BULUŞMASI

TAC STUDENTS MEET WITH DIDEM ÜN ATEŞ TO TALK AI

Eğitim 
Çalışmaları
Education
Studies

H A B E R  N E W S
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Silifke Özlem Okulu idarecileri ve 5.- 8. 
sınıf öğrencileri için okul tanıtımı 

yapıldı. Stickler Oditoryumda TAC tanıtım 
filmiyle başlayan program, Akademik 
Müdür Yardımcısı Dr. Duygu Gülev’in 
konuşmasıyla devam etti. Ardından 
soruların yanıtlanmasıyla devam eden 
program, öğle yemeğinden sonra okul 
turuyla tamamlandı. İkinci yabancı dilin 
önemi, IB programı, ulusal programlar, 
toplum hizmeti gibi birçok başlıklara 
dikkat çekerek dünya vatandaşı olma 
yolunda kendilerine yardımcı olduğumuzu 
umut ediyor, başarılar diliyoruz.

SİLİFKE ÖZLEM 
OKULUNUN 
TAC ZİYARETİ

SİLİFKE ÖZLEM 
SCHOOL 
VISITS TAC

Silifke Özlem School administrators 
and 5.-8. school presentation was made 
for the students in the first grade. The 
program started with the TAC promotional 
film at the Stickler Auditorium. Duygu 
Gülev continued with the speech. Then 
the program continued in the form of 
questions and answers after the school 
tour was completed. The importance of 
the second foreign language, IB program, 
national programs, community service 
by drawing attention to many topics such 
as hope that we help them to become 
citizens of the world, we wish success.

22 Ekim günü hazırlık sınıfları, 
öğretmenleriyle birlikte tarihi köprü 

olan Varda Köprüsü ve Kapıkaya’da doğa 
yürüyüşü yaptılar. Havanın güzel olması 
yürüyüşü daha da eğlenceli hale getirdi. Doğa 
harikası olan bölgede öğrenciler konuşma ve 
yazma projelerinde kullanmak üzere doğada 
gördükleri güzelliklerin fotoğrafını çektiler. 
Ve okula döndüklerinde projeleri için bu 
fotoğrafları kullandılar. Hem çok eğlenceli 
hem de öğrencilerin ürettikleri projelerle 
daha da anlam bulan gezi, harikaydı.

HAZIRLIK SINIFLARI 
DOĞA YÜRÜYÜŞÜ 
PREP FALL HIKING TRIP

On all October 22, , prep students and their 
teachers piled onto busses and traveled 
to the historically significant Varda 
Bridge and Kapıkaya for some fresh air 
and exercise. We were fortunate in that 
the weather was perfect - not too hot and 
not too cold. There were many beautiful 
things to see, and along the way, students 
took photos of the beautiful nature that 
were incorporated into a speaking and 
writing project. The day was enjoyed by 
everybody who attended, and we felt tired 

and peaceful when we headed back to TAC. 
Overall, the adventure was a great success!

Etkinlik‚ 
Turlar ve 
Geziler
Activities, 
Tours and 

Trips
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ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 
DERS GÖZLEMİ

GRADE 11 STUDENTS 
WERE INVOLVED IN A 
LESSON OBSERVATION AT 
ÇUKUROVA UNIVERSITY

11. sınıf öğrencileri, Çukurova 
Üniversitesinde ders gözlemi 

yaptı. Fen Bilimleri Bölümü önderliğinde; 
öğretmenlerimiz Funda Karaosmanoğlu, 
Çiğdem Altan ve Dr. Duygu Gülev eşliğinde, 
28 Kasım 2019 tarihinde 11-A, 11-B ve 11-C 
sınıfları öğrencilerine yönelik Çukurova 
Üniversitesine gezi düzenlendi. Öğrencileri 
kariyer seçimleri konusunda desteklemek 
ve üniversite hazırlık çalışmaları 
konusunda onların motivasyonunu daha 
da artırmak amacıyla yapılan gezide 
öğrenciler, öncelikle mühendislik ve 
tıp fakültelerinde derslere katıldılar. 
Öğrenciler ilgi alanlarına göre iki gruba 
ayrıldı. Birinci grup, Fizik Öğretmeni Funda 
Karaosmanoğlu eşliğinde ilk olarak Elektrik 
ve Elektronik Mühendisliği Bölümünün 
alt birimlerini ve çalışma alanlarını daha 
detaylı görmek için sunum dinlediler, 
ardından bölüm laboratuvarlarını gezerek 
deneyleri ilgiyle ve merakla incelediler. 
İkinci gruptaki öğrencilerimizden hedefleri 
Tıp Fakültesi olanlar; Biyoloji öğretmenleri 
Dr. Duygu Gülev ve Çiğdem Altan eşliğinde, 
3. sınıf Tıp Fakültesi öğrencileriyle 
birlikte amfide ders dinleme deneyimini 
yaşadılar. Daha sonra Tıp Fakültesi 
öğretim üyeleri eşliğinde laboratuvarları 
gezdiler. Tıp Fakültesindeki eğitimler 
hakkında genel bilgiler edinerek akıllarında 
yer edecek deneyimler kazandılar. 
Ardından her iki grup bir araya gelip Tıp 
Fakültesine geçerek anatomi ve fizyoloji 
laboratuvarlarını, kadavra saklama 
alanlarını gezerek kadavra saklama 
koşulları ile ilgili değerli bilgiler edindiler.

TAC’s grade 11 students were involved 
in a lesson observation at Çukurova 
University. Under the leadership of the 
Science Department and accompanied 
by their teachers (Funda Karaosmanoğlu, 
Çiğdem Altan and Dr. Duygu Gülev), 
a visit to Çukurova University was 
organized for 11-A, 11-B and 11-C 
students on 28 November 2019. In the 
visit aimed to support the students in 
their career choices and to increase 
their motivation during university 
preparation, the students attended 
lessons in the engineering and medical 
faculties. The students were divided into 
two groups according to their areas of 
interest. The first group, accompanied 
by their Physics teacher, Ms. Funda 
Karaosmanoğlu, listened to a presentation 
introducing the sub-units and working 

areas of the Electrical and Electronical 
Engineering Department and then toured 
the laboratories of the department.
The second group of students who want to 
study medicine were accompanied by Dr. 
Duygu Gülev and Çiğdem Altan, and had 
the experience of listening to the lecture 
with medical students in their junior year. 
Our students visited the laboratories 
of the department and examined the 
experiments with interest and curiosity. 
They received general information about 
the training within the Medical Faculty 
and gained memorable experiences. 
At the end of the visit, both groups were 
combined at the Faculty of Medicine for 
a tour of the anatomy and physiology 
laboratories and cadaver storage 
areas to obtain valuable information 
about cadaver storage conditions. 
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TAC Mimesis Kulübü ve IB 
öğrencileri, Hasan Karamehmet 

İlkokulu 3. ve 4. sınıf kardeşlerine kendi 
yazıp yönettikleri oyunu sergiledi. 
“Cadı Oyuncaklara Karşı” adlı oyunda 
kötü kalpli bir cadının çocukların en 
sevdiği oyuncaklara karşı başlattığı 
savaş ve iyi kalpli oyuncakların 
mücadelesi anlatılıyordu. Etkili 
anlatımı, kostüm ve renkli dekorlarla 
süsleyen Mimesis Kulübü öğrencileri, 
küçük kardeşlerini çok mutlu etti. 
Performansın sonunda yaklaşık 70 kadar 
öğrenci oyundaki her karakterle tek tek 
fotoğraf çektirmek için sıraya girdi. 

TAC MİMESİS KULUBÜ KÜÇÜK 
KARDEŞLERİYLE BULUŞTU

MIMESIS CLUB STUDENTS PERFORM 
A DRAMA PERFORMANCE FOR 
SISTER SCHOOL STUDENTS.

An excellent drama performance written 
and produced by TAC Mimesis Club and IB 
students is presented to Hasan Karamehmet 
grade 3 and 4 students. The performance 
titled as “Evil Witch and the Good-Hearted 
Toys” talks about the fight between evil 
witch and how good-hearted toys are 
trying to protect their village. Impressive 
narration is strengthened with colorful 
costumes and glittering setting. At the end 
of the performance, almost 70 students 
who watched the performance created long 
lines to be able to shoot a photo with the 
characters in the drama. We would like to 
congratulate MIMESIS Club and IB students. 

B iyoteknoloji 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 oranıyla 
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.

As the Biotechnology Club, we harvested 
the sweet sorghum (Sorghum bicolor) 
plant that we cultivated in May 2019 with 
the opening of the new academic year. 
Sorghum grass had reached an average 
length of two meters. Sorghum plant, 

known as the cheapest source of sugar in 
the world, is an energy plant suitable for 
fermentation with its high sugar content.
We extracted the sap by cutting the sorghum 
plant, which forms the first leg of our club 
activities. We then prepared for the second 
stage, which is bioethanol production. The 
club is preparing for the “TÜBİTAK High 
School Science Competitions” under the 
consultation of Prof. Dr. Murat Gizir, the 
Dean of the Faculty of Sciences at Mersin 
University. TAC Biotechnology Club also 
plans to produce a prototype vehicle with 
proton-exchange membrane and to build 
partnerships with various European 
countries through Erasmus+ program.

BİYOTEKNOLOJİ 
KULÜBÜ

THE 
BIOTECHNOLOGY 
CLUB

Kulüpler
Clubs

T A C L I F E
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M üzik, TAC öğrencilerinin 
hayatında her zaman önemli bir 

yer tutmuştur. 9. sınıf öğrencilerimiz 
müzik dersinde ukulele çalarken…

Music has always played an 
important role in the life of TAC 
students. Our 9th grade students are 
playing ukulele in music class ...

TAC’DE MÜZİK

MUSIC IN TAC

The Tarsus American College Student 
Association is a structure designed to 
teach students about the democratic 
way of life enabling them to take part 
in school activities and improving 
their organizational skills.
The Prep Classes who started our school 
this year, first selected one male and one 
female student from each section using 
secret ballot and open count. The final stage 
of the election was to go to the Stickler 

Tarsus Amerikan Koleji Öğrenci 
Birliği, öğrencilere demokratik 

yaşam biçimini öğretmek, okul 
aktivitelerinde rol almalarına ve 
aktivitelerin organize edilmesine 
katkıda bulunmalarına fırsat sağlamak 
amacıyla oluşturulmuş bir yapıdır.
Bu yapıda görev alacak olan hazırlık 
sınıfı öğrencilerimiz, ilk aşama 
olarak her sınıftan bir kız ve bir erkek 
öğrenciyi gizli oylama ve açık sayımla 
belirlediler. Seçimin son aşaması 
olarak da, 13 Aralık Cuma günü, kendi 
temsilcilerini belirlemek üzere Stickler 
Oditoryumda seçime gittiler. 
Bu seçim sonucunda; Hazırlık D sınıfından 
en yüksek oyu alan Ali Kaan Milli, Öğrenci 
Birliği Yürütme Kurulu ve Hazırlık G 
sınıfından Aysel Beste Girmen TAC 
Öğrenci Birliği Üyesi olarak oy  
çokluğuyla seçildi. Kendilerini 
tebrik eder, başarılı çalışmalar 
gerçekleştirmelerini dileriz.

TAC’DE GERÇEK YAŞAMA HAZIRLIK: 
ÖĞRENCİ BİRLİĞİ SEÇİMLERİ

TAC STUDENTS PREPARE FOR THE REAL WORLD 
WITH STUDENT COUNCIL ELECTIONS

Auditorium to vote for their representatives 
on Friday, December 13, 2019.
At the end of the secret ballot/open count 
voting process, Ali Kaan Milli, from Prep 
D, was elected for the Student Council’s 
Executive Board and Aysel Beste Girmen 
from Prep G was elected as the member of 
TAC Student Council by a majority of votes.
We congratulate these students and 
wish them all the success in their 
representation of the student body of TAC. 

H A B E R  N E W S
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"Türkiye 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 öğretmenlerimiz Özlem 
Özdemir ve Orhan Baycık tarafından 
düzenlenen forumda Türkiye’nin 
farklı yerlerinden gelen yaklaşık 200 
lise öğrencisiyle bir araya geldi. 
Tarsus Amerikan Koleji EYP Kulübü, 
2019-2020 eğitim-öğretim yılının 
başından itibaren yoğun bir şekilde 
çalıştığı parlamento organizasyonunu, 
kulüp üyeleri ve organizasyon 
ekibinin büyük çabaları sonunda 
20-23 Aralık 2019 tarihlerinde 
başarılı bir şekilde gerçekleştirdi.
Ekonomik İlişkiler Komitesi, Bölgesel 
Gelişim ve Kalkınma Komitesi, İstihdam 
ve Sosyal Haklar Komitesi, İnsan Hakları 
Komitesi, Trafik ve Ulaşım, Tarım ve 
Çiftçi Geliştirme Komitesi Yasal İlişkiler 
Komitesi, Endüstri ve Enerji Komitesi, 
Kadın Hakları Komitesi, Kültür ve Eğitim 
Komitesi gibi önemli komitelerin yer 
aldığı konferansımızda takım kurma, 
oryantasyon, komite çalışmaları ve 
genel kurul aşamaları gerçekleştirildi. 
İlk günde, konuk öğrenciler kayıt 
yaptırdıktan sonra, okulumuzun 

TARSUS AMERİKAN KOLEJİ 5. EĞİTİM FORUMU

5TH EDUCATION FORUM AT TARSUS AMERICAN COLLEGE

kampüsünde oryantasyon etkinlikleri 
çerçevesinde çeşitli oyunlar oynadılar. 
İkinci gün, açılış Talas Oditoryumda 
muhteşem bir törenle gerçekleştirildi. 
Törenin açılış konuşmacısı, TAC’87 
mezunu Önder Kaplancık’ın “Değişen 
Dünya” konulu sunumu, tüm misafirlerimiz 
tarafından beğeniyle karşılandı. 
Üçüncü gün de yoğun bir şekilde çalışan 
komisyonlar, konferansın son günü 
gerçekleştirilen parlamento birleşiminde 
ulusal ve evrensel sorunları değişik açılardan 
ele alarak bu sorunlara olası çözümler 
getirecekleri önerilerini sundular. Bu çözüm 
önerileri parlamento birleşiminde oylanarak 
sonuçlandı. Parlamento birleşiminde her 
komisyonun sunduğu çözüm önerileri 
taslak olarak kitapçık haline getirildi.
TAC Eğitim Forumuna; Üsküdar Amerikan 
Koleji, Özel Alman Lisesi, Özel Saint 
Benoit Fransız Lisesi, Özel Koç Lisesi, 
Gaziantep Bahçeşehir Koleji, TED Mersin 
Koleji, Özel TAKEV Samsun Lisesi, Özel 
Erciyes Anadolu Lisesi, İçel Anadolu 
Lisesi gibi geleceğin liderlerini yetiştiren 
okulların akademik rehberleri, delegeleri, 
komite başkanları ve medya ekibi katılarak 
dört gün boyunca unutamayacakları 
bir konferans deneyimi yaşadılar. 
Bu sene beşincisini gerçekleştirdiğimiz 
konferans, katılımcı okullarımıza 
verilen plaket töreniyle son buldu. 

The event organized by TAC students, 
who take on academic and social 
development as their personal 
principle and who acting on the 
school motto "Leaders for Turkey, 
Leadership for the World!", and the 
teacher advisors of TAC European 
Youth Parliament Club, Ms. Özlem 
Özdemir and Mr. Orhan Baycık, brought 
TAC students together with about 
200 other high school students.
Tarsus American College EYP Club 
successfully hosted this parliamentary 
session on December 20-23, 2019, 
for which they have been preparing 
intensively since the beginning of the 
2019-2020 academic year, thanks 
to the dedicated efforts of the club 
members and the organizing team.
The event which featured students 
working under important committees 
including Economic Relations, Regional 
Development, Employment and 
Social Rights, Human Rights, Traffic 
and Transportation, Agriculture and 
Farmer Development, Legal Relations, 
Industry and Energy, Women's Rights, 
Culture and Education was comprised 
of team building, orientation, 
committee work and general assembly. 
On the first day following the 
registration of guest students, the 
groups played various games as 

Eğitim 
Çalışmaları
Education
Studies

T A C L I F E
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part of orientation activities. On the 
second day the opening ceremony 
was successfully held at the Talas 
Auditorium. The opening speech of the 
ceremony, “The Changing World” by Mr. 
Önder Kaplancık, a TAC 87 graduate, 
was well received by the audience. 
On the third day, the commissions 
which worked intensively, addressed 
national and universal problems from 
different perspectives leading up to 
a presentation of their resolutions 

during the parliamentary union held 
on the last day of the conference and 
proposed their possible solutions to 
these problems. These proposals were 
voted on in the parliamentary union 
and the proposals of each commission 
were included in a draft booklet.
Tarsus American College Education 
Forum was attended by academic 
administrators,delegates, committee 
chairs and media teams from schools 
raising the leaders of the future including 

Üsküdar American College, German 
High School, Saint Benoit French High 
School, Koç School, Gaziantep Bahçeşehir 
College, TED Mersin College, TAKEV 
Samsun High School, Erciyes Anatolian 
High School, İçel Anatolian High School. 
The guests had an amazing conference 
experience at the Education Forum. 
The conference, which TAC hosted 
for the fifth time, ended with the 
presentation of recognition plaques 
to the participating schools.

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 uygulamasıyla seçildi. 
Sunulan 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 sunuluyor. En son yapılacak seçimin 

ZOR SEÇİM

A TOUGH CHOICE

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.

In the beginning of the 2019-2020 
academic year, the selection of club 
activities is always a fun and exciting 
process for students, regardless of the 
fact that it is compulsory. Social activities 
and clubs which are an integral part of 
learning allow the student to transform 
his / her knowledge into experience.
The clubs, which introduced their activities 
in the school yard on the first Wednesday 
of the academic year, were selected by the 
students through “QR code” this year. The 

importance of choosing a club out of 49 
offered, the activities of which the student 
will participate during the whole semester 
or year is quite big for our students.
Two weeks after their selection, students 
will be given the opportunity to change 
clubs. After the final selection, students will 
be able to actively participate in the club. 
In this process, students take on various 
social roles and develop self-confidence, 
teamwork, analytical thinking and 
leadership skills while preparing for life.

H A B E R  N E W S
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TEDxTarsusAmericanCollege 
Etkinliği

TEDxTarsusAmericanCollege
Event

7 Aralık’ta öğrencilerimiz Yiğit Acar ve Doğa Bölükbaşı, 
öğretmenimiz Lisa Jindrich önderliğinde ve Tarsus 

Amerikan Kolejinin ev sahipliğinde düzenlenen TEDx 
başarıyla son buldu. TEDxTarsusAmericanCollege etkinliği 
dünyanın ve Türkiye’nin her yerinden sekiz başarılı ve 
ünlü konuşmacıyı “Söylemesi kolay, kabul etmesi zor / 
Easy to say, hard to accept” teması altında dinleyicilerle 
buluşturdu. Öğrencilerimizi ve organizasyon takımlarını 
bir ilki gerçekleştirdikleri için ve girişimlerinden 
dolayı kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.

TEDx Tarsus American College was hosted on campus on 
December 7, 2019 where the organizational details were overseen 
by our students, Yiğit Acar and Doğa Bölükbaşı and their friends 
and our teacher, Ms. Lisa Jindrich. TEDxTarsusAmericanCollege 
event brought to Tarsus eight inspiring and accomplished 
speakers from all over the Turkey and the world under the theme 
"Easy to say, hard to accept." We congratulate our students 
and the organization team for their taking this successful 
initiative which resulted in hosting a TEDx event for the first 
time at TAC and wish them continued success in the future.
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TACBiotech Kulübü öğrencilerinden 
Deniz Güzelçay, Süleyman Goncagül ve 

Boran Erdoğan kulüp mentör öğretmenleri 
Fatih Metin ile Mersin Üniversitesi Fen-
Edebiyat Fakültesi Dekanı'nın da desteğiyle 
“Tatlı Sorgum Bitkisinden Elektrik Üretimi” 
adlı proje için hazırlıklarını sürdürüyor. 
TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma 
Projeleri Yarışmasına hazırlanmak için 
Mersin Üniversitesi Kimya Bölümüne giden 
ekibimiz, distilasyon düzenekleriyle önceden 
hazırladıkları fermantasyon mayşesinden 
biyoetanol elde etti. Kimya Bölümünde 
görevli akademisyenlerden yakıt hücresi 
pili (fuel cell) yapımı için bilgi aldılar. 
TACBiotech Kulübü öğrencilerinin, bir 
yandan da “yakıt pili hücreli prototip araç 
tasarımı” adlı proje için çalışmaları hızla 
sürüyor. Öğrencilerimiz, Bilim Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı tarafından öncelikli 
alan olarak gösterilen “fuel cell” teknolojisi 
üzerinde çalışıyorlar. Öğrenciler okulumuzun 
atölyesinde anot ve katot çubuklarını 
hazır hale getirdiler. Mersin Üniversitesi 
Kimya Bölümünden fuel cell üretmek 
için destek alınması ve teknokentlerde 
kurulu kuluçka merkezlerinde bulunan 

TACBIOTECH CLUB ETKİNLİKLERİ
 
ACTIVITIES OF THE TACBIOTECH CLUB

fuel cell üretimi yapan şirketlerin ziyaret 
edilmesi de planlanıyor. Kulüp içerisinde 
bir grup öğrenci ise tamamen Erasmus+ 
Ka105 Gençlik Değişimleri Programına 
odaklanarak antibiyotiklerin gereksiz 
kullanılmasının önlenmesine yönelik 
proje geliştiriyor. Aktivite ve hareketlilik 
planlarını hazırlayan öğrenciler, Avrupa 
Birliği ülkelerinden partner okul-
gençlik grubu arayışına başladılar.

TACBiotech Club students Deniz Güzelçay, 
Süleyman Goncagül and Boran Erdoğan 
continue their preparations for the project 
called “Generating Electricity from Sweet 
Sorghum Plant” with the support of Mr. 
Fatih Metin, their teacher advisor and the 
dean of Mersin University’s Faculty of Arts 
and Sciences. The TAC team who visited 
the Chemistry Department of Mersin 
University to prepare for the TÜBİTAK 
Research Project Competition for High 
School Students, was able to produce 
bioethanol from fermentation mash they 
previously prepared using a distillation 
mechanism. They received information 
from academicians at the Chemistry 

Department about the production of 
fuel cells. TACBiotech Club students 
are also working on a project called 
“prototype vehicle design with fuel cell”, 
a technology which was determined as a 
priority area by the Ministry of Science, 
Industry and Technology. The students 
prepared the anode and cathode sticks 
in the workshop of our school. They are 
also planning to ask for the support of 
the Chemistry Department of Mersin 
University for the production of fuel cells 
and to visit establishments in incubators 
of technocities which produce fuel cells. 
Within the club, a group of students are 
focused entirely on the Erasmus + Ka105 
Youth Exchange Program, developing 
projects to prevent unnecessary use of 
antibiotics. The students who prepared 
the activity and mobility plans started 
to search for a partner school-youth 
group from European Union countries.

Kulüpler
Clubs
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2019-2020 eğitim ve öğretim yılı 
yatılı öğrenci oryantasyonumuz, 

07 Eylül Cumartesi günü saat 14.30’da 
okulumuza yeni başlayan öğrenci ve 
velilerinin kampüsümüze gelişleriyle 
başladı. Öğrenci ve velileri, Stickler 
Oditoryumda TAC’de yatılı yaşamının 
anlatıldığı sunumu dikkatle dinlediler.
Sunum, Okul Başdanışmanımız JT Rehlil 
ve Okul Müdürümüz Ahu Arslan’ın açılış 
konuşmalarıyla başladı. Yatılı Bölümünden 
Sorumlu Müdür Yardımcısı Hasan 
Turgut’un tüm yatılı ekibini tanıtımından 
sonra Yatakhane Yöneticisi Bahadır 

İKİNCİ 
YUVANIZA 
HOŞ GELDİNİZ

TAC WELCOMES 
BOARDING 
STUDENTS 
TO THEIR 
SECOND HOME

İyilikeden’in yatılı yaşamı ve kurallarını 
anlattığı sunumla 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 
rehberleriyle 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.

TAC’s boarding student orientation for 
the 2019-2020 academic year started 
with the arrival of the new students and 
their parents to our campus on Saturday, 
7 September, 2019 at 14.30. Students 
and their parents listened carefully to 
the presentation about boarding life 
at TAC in the Stickler Auditorium.
The presentation started with the opening 
remarks of our Headmaster Mr. JT Rehill 
and our Principal, Ms. Ahu Arslan. After the 
introduction of the whole dormitory team 
by Mr Hasan Turgut, Assistant Principal 
in charge of the Dormitories, the program 
continued with the presentation by Mr. 
Bahadır İyilikeden, Dormitory Manager, 

Kutlamalar
Önemli Günler
Special Days
Celebrations
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about the boarding life and the rules. 
After the school doctor Ali Cerrahoğlu’s 
information about the infirmary and 
cafeteria, Sinan Öz, Head of Counseling 
Department, shared information about the 
counseling services provided by the school. 
The meeting ended with our students 
finding out about their rooms with a draw.
Following the dinner in the school 
garden with the participation of our 
school administrators, boarding staff, 
peer counselors, counseling department 
and the new boarding students and 
parents, the students said goodbye to 
their families and met with our guidance 
counselors and peer counselors.

The next day, the students woke up 
to a warm, but beautiful morning in 
Tarsus and joined the Tarsus tour after 
breakfast with their teachers and 
parents. After the Tarsus tour, they 
were involved in various orientation 
activities by teachers from the P.E. 
and music department and Turkish 
Language and Literature teachers 
Niyazi Pavlaz and Tuba Karabağ who led 
creative drama activities. The program 
facilitated their adaptation to their 
new environment and made both the 
students and their parents happy. 
We wish all our students a healthy, 
successful and happy academic year.

YATILI 
ÖĞRENCİLERİN 
YAYLA EVİ GEZİSİ

BOARDING 
STUDENTS TAKE 
A TRIP TO THE 
MOUNTAIN 
HOUSE

Y atılı öğrencilerin eğitimlerini 
desteklemek, sosyalleşmelerini 

ve eğlenmelerini sağlamak için 
hafta sonu kampüs dışında çeşitli 
etkinlikler düzenleyen TAC’de bir 
hafta sonu yayla evine gidilerek 
keyifli zaman geçirildi.

Various activities are organized outside 
of campus on the weekend to support 
the well-rounded education of boarding 
students helping them socialize and have 
fun. This weekend, our boarding students 
who went to the school’s mountain 
house in Namrun had a pleasant time.

Yatılılık
The 

Dormitory
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H er yıl olduğu gibi bu sene de 10 
Ekim’de akran rehberlerimiz 

için TAC Öğrenci Salonunda sertifika 
töreni yapıldı. Öğrencilere sertifikaları 
verildikten sonra Başdanışman JT. Rehill, 
Okul Müdürü Ahu Arslan ve öğrencilere 
akran rehberliği eğitimi veren Psikolojik 
Danışmanlık ve Rehberlik Birimi 
öğretmenleri, öğrencilerle fotoğraf çekildiler.

The traditional certificate ceremony for 
TAC’s new peer counselors was held on 10 
October 2019 in the Student Lounge. After 
presenting their certificates, Headmaster 
Mr. JT Rehill, Principal Ms. Ahu Arslan 
and the teachers of the guidance 
counselors who facilitated the training 
shared snapshots with the students.

AKRAN REHBERLİĞİ SERTİFİKA TÖRENİ

CERTIFICATE CEREMONY FOR PEER COUNSELORS

ALAN-MESLEK SEÇİMİ VE 
YÖNLENDİRME SUNUMU

ACADEMIC TRACK SELECTION 
AND CAREER COUNSELING

10. sınıflarda alan seçimi dönemi 
yaklaşırken, velilere yönelik 

“Alan-Meslek Seçimi ve Yönlendirme” 
sunumu Caner Aydın tarafından 
verildi. 17 Aralık Salı günü yapılan 
sunumda, alan-meslek seçiminin 
önemi ve yönlendirme sürecinde 
anne-babanın rolü üzerinde duruldu. 
Öğrencilere uygulanacak mesleki 
tercih envanteri hakkında bilgi 
verildi. Sunum sonrası veliler merak 
ettiklerini sorma fırsatı yakaladılar. 

As the academic track selection period 
approaches for Grade 10 students,  
a presentation was facilitated by Caner 
Aydın on “Academic Track Selection 
and Career Counseling” for grade 10 
parents. The presentation on Tuesday 
(December 17th) focused on the 
importance of academic track-career 
selection and the role of parents in 
the orientation process. Students 
were informed about the career 
inventory to be administered. After 
the presentation, the parents had the 
opportunity to ask their questions.

Rehberlik 
Aktiviteleri
Counseling 
Activities

T A C L I F E
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“BİR ERGEN 
VELİSİ OLMAK”  

“PARENTING AN 
ADOLESCENT”

REHBERLİK ETKİNLİKLERİ UYGULAMA 
VE DEĞERLENDİRME EĞİTİMİ

HOMEROOM TEACHING ACTIVITIES

R ehberlik Bölümünün her yıl hazırlık 
sınıfı velileriyle gerçekleştirdiği “Bir 

Ergen Velisi Olmak” adlı veli konferansı 
6 Kasım 2019 tarihinde gerçekleştirildi. 
Psikolojik Danışman Serhat Köse 
tarafından gerçekleştirilen sunumda, 
“Ergenlik Nedir?, Ergenlik Döneminin 
Genel Özellikleri, Ergenlik Dönemi Ruh 
Sağlığı ve Ergenlik Döneminde Ebeveyn-
Ergen İletişimi" konuları ele alındı. İkinci 
bölümde öğrencilerin ailelerine yazdığı 
mektuplar okunarak örnek vaka analiz 
çalışmaları velilerin de katılımıyla yapıldı.
Son olarak velilerin kendi deneyimlerini 
paylaşması ve soru-cevap bölümüyle etkinlik 
tamamlandı. 

The parent conference titled “Parenting 
an Adolescent”, annually organized by 
the Counseling Service for the parents 
of prep students, was held this year 
on 6 November. In the presentation by 

Serhat Köse, titled “What is Puberty?”, 
general characteristics of adolescence, 
mental health in adolescence, and parent-
teenager communication in this period 
were discussed. In the second session, 
sample case studies were conducted with 
parents who read the letters written 
by the students to their families.
The activity was completed 
with our parents' sharing their 
experiences and the Q&A section.

Akdeniz Üniversitesi Öğretim 
Görevlileri Doç. Dr. Gülfem 

Çakır ve Dr. Evrim Çetinkaya Yıldız’ın 
süpervizörlüğünde yürütülen, hazırlık ve 9. 
sınıfların rehber öğretmenleri ve Rehberlik 
Bölümünün katıldığı iki günlük eğitimde, 
sınıf rehberlik çalışmaları değerlendirildi. 
İki günlük çalışma dört ayrı oturumda 
tamamlandı. Sabah oturumlarında okul 
psikolojik danışmanları Özlem Algan, 
İlker Kaba, Caner Aydın ve Serhat Köse 
rehberlik servisinin uygulayabileceği 
farklı sınıf ve grup çalışmalarını 
değerlendirdi. Öğleden sonra ise sınıf 
öğretmenleriyle yapılan toplantılarda, 
sınıf etkinliklerinin verimliliği, zorlukları, 
avantajları ve etkisi üzerinde duruldu. 
Öğrencilerin kişisel, sosyal, akademik 
ve mesleki gelişimine katkı sağlayan, 
güncel uygulamalarla zenginleştirilen 
rehberlik etkinlikleri akademisyenler 
tarafından anlatıldı. Öğretmenlerimizin 

etkinlikleri bire bir uyguladığı ve gelecek 
çalışmaların planlandığı eğitim, tüm 
katılımcılar için oldukça faydalı oldu. 

TAC hosted a two-day training under 
the supervision of Akdeniz University 
lecturers Assc. Prof. Dr. Gülfem Çakır 
and Dr. Evrim Çetinkaya Yıldız, which 
was attended by homeroom teachers 
of prep and 9th grade as well as the 
Counseling Department. This training 
provided the chance to evaluate the 
teaching in the homeroom classes. 
The 2-day study was completed in 4 
separate sessions. In the morning sessions, 
guidance counselors Özlem Algan, İlker 
Kaba, Caner Aydın and Serhat Köse 
evaluated different class and group 
activities which can be given by the 
department. The afternoon sessions with 
homeroom teachers concentrated on 
the efficiency, challenges, advantages 

and impact of classroom activities.
The counseling activities, which contribute 
to the personal, social, academic and 
career mindedness development of 
students and which are enriched with 
up-to-date practices, were explained by 
the academicians. The training, where 
our teachers implemented the activities 
one-on-one and planned future activities, 
was very beneficial for all participants.

H A B E R  N E W S
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VELİ ETKİLEŞİM TOPLANTISI 

PARENT INTERACTION MEETING

R ehberlik Servisi tarafından “Değerler” 
konulu Veli Etkileşim Toplantısı, 

25 Aralık’ta gerçekleştirildi. Kısa bir 
tanışmayla başlayan etkinlik, değerlerin 
yaşamımızdaki önemi ve öğrencilerde 
kişisel etkileri konuları hakkında etkileşimli 
bilgilendirmeyle devam etti. Velilere 
değerler listesi dağıtılarak değerlerin 
kendi yaşamlarında önemiyle ilgili etkinlik 

gerçekleştirildi. Velilerimiz süreçte hem 
eğlendi hem de değerleriyle ilgili benzerlik 
ve farklılıkları görme fırsatı buldular.

A Parent Interaction Meeting on 
“Values” was held by the Counseling 
Department on 25 December. The 
activity which started with a brief 
introduction continued in interaction 

with parents about the importance of 
values on our lives and their impact 
on students. Parents were involved in 
an activity where a list of values was 
distributed to them for a reflection 
on their significance. Our parents 
both had fun and the opportunity to 
see the similarities and differences 
between the values they prioritize.

9. SINIFLAR DERS SEÇİMİ VE YKS 2023 SİSTEM SUNUMU

PRESENTATION ABOUT GRADE 9 COURSE 
SELECTIONS AND YKS 2023

9. sınıf öğrencilerine yönelik “Ders 
Seçimi ve YKS 2023 Sistem” sunumu 

Oktay Aydın tarafından gerçekleştirildi.  27 
Kasım Çarşamba günü yapılan sunumda, 
sınav sistemi ve ders seçimi süreci anlatıldı. 
Öğrencilerin ilgi, yetenek ve değerlerine 
uygun şekilde sınav sistemini bilerek 
ders seçimlerini yapmalarının gerektiği 

ve 9. sınıfın YKS’deki önemi aktarıldı. 
Bunun yanında öğrenciler merak ettikleri 
soruları sorma fırsatı yakaladılar.

Oktay Aydın facilitated the “Course 
Selection and YKS 2023 System” 
presentation designed for grade 9 students. 
During the presentation on Tuesday, 

November 26, the focus was the examination 
system and course selection process. Aydın 
emphasized the importance of being well-
informed about the exam system and making 
choices based on the student interests, abilities 
and values as well as the importance of grade 9 
year. The presentation also provided students 
with the opportunity to ask questions.

ÜNİVERSİTE HAZIRLIK PROGRAMI VE YKS SİSTEMİ

UNIVERSITY PREPARATORY  
PROGRAM AND THE YKS SYSTEM

11 ve 12. sınıf öğrencilerine ve velilerine 
yönelik “TAC Üniversite Hazırlık 

Programı ve YKS 2020 Sistemi” sunumu; 
24 Eylül Salı günü, Oktay Aydın tarafından 
yapıldı. Velilerimizin yoğun katılım 
gösterdiği sunumda, bu sene kurulan TAC 
Üniversite Hazırlık Biriminin yapacağı 
çalışmalar ve 11. sınıfın üniversite sınav 
sistemi içindeki önemi vurgulanarak 
YKS sistemine dair bilinmesi gerekenler 

anlatıldı. Ayrıca velilerimiz, sisteme ve 
birimin çalışmalarına dair merak ettikleri 
soruları sorma fırsatı yakaladılar.

Presentation for Grade 11 and 12 Students 
and Parents on “TAC University Preparation 
Program and YKS 2020” On Tuesday, 
September 24, a presentation on “University 
Preparatory Program and the YKS System” 
was given by Oktay Aydın to our grade 11 

parents. In the presentation which drew 
large parent participation, information were 
shared about the activities of TAC University 
Preparation Unit  which was established 
this year, stressing the importance of 
grade 11 program in the university 
examination and giving details about the 
YKS system. In addition, our parents had 
the opportunity to ask questions about 
the system and the activities of the unit.

T A C L I F E
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10. SINIFLAR DERS 
SEÇİMİ VE YKS 2022 
SİSTEM SUNUMU

PRESENTATION 
ABOUT GRADE 10 
COURSE SELECTIONS 
AND YKS 2022

K ariyer planlama sürecinde 
önemli bir basamak olan ders 

seçimi kararı yaklaşırken, 10. sınıf 
öğrencilerine yönelik “Ders Seçimi ve 
YKS 2022 Sistem” sunumu Oktay Aydın 
tarafından gerçekleştirildi. 26 Kasım Salı 
günü yapılan sunumda, sınav sistemi 
ve 10. sınıfın YKS sürecindeki önemi 
üzerinde duruldu. Öğrencilerin ilgi, 
yetenek ve değerlerine uygun şekilde 
sınav sistemini bilerek ders seçimlerini 

yapmalarının önemi aktarıldı. Bunun 
yanında öğrenciler merak ettikleri 
soruları sorma fırsatı yakaladılar.

As the time approaches to make their 
course selection, an important step 
in the career planning process, Oktay 
Aydın facilitated the “Course Selection 
and YKS 2022 System” presentation 
designed for grade 10 students. 
During the presentation on Tuesday, 

November 26, the focus was on the 
importance of the examination system 
and grade 10 year for the university 
exam preparation. Aydın also stressed 
the importance of making informed 
choices with familiarity about the 
exam system based on the students’ 
interests, abilities and values. The 
presentation also provided students 
with the opportunity to ask questions.

9. VE 10. SINIF VELİLERİNE YKS 
SİSTEM VE DERS SEÇİMİ SUNUMU

PRESENTATION ON THE YKS 
SYSTEM AND COURSE SELECTION 
FOR GRADE 9 AND 10 PARENTS

K ariyer planlama sürecinin önemli 
basamaklarından olan ders seçimleri 

yaklaşırken, hem 9. ve 10. sınıfın YKS 
sürecindeki önemini hem de öğrencilerin 
ilgi ve hedefleri doğrultusunda seçim 
yapmalarının gerekliliği üzerine velilere 
yönelik sunum gerçekleştirildi. YKS 
sisteminin detaylarının aktarıldığı 

sunumda, veliler hem sınav sistemine 
hem de üniversite hazırlık çalışmalarına 
dair merak ettikleri soruları sordular.

As the academic course selections, one of 
the important steps of the career planning 
process, is approaching, TAC hosted a 
parent presentation which stressed the 

importance of the grade 9 and 10 years in 
the YKS process and of student choices 
according to their interests and goals. In 
the presentation where the details of the 
YKS system were communicated, parents 
had the opportunity questions about the 
exam preparation and the exam system. 

Rehberlik 
Aktiviteleri
Counseling 
Activities
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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 yapmıştı. Yuvalama sezonunun 
bitmesiyle birlikte TAC öğrencileri 
bu sefer de Mersin-Kazanlı’daki deniz 
kaplumbağalarının yuvalama alanında 
“Uluslararası Kıyı Temizliği Günü” 
kapsamında çöpleri temizledi.
Tarsus Amerikan Koleji öğrencileri, nesli 
tükenme tehlikesi altında olan dev deniz 
kaplumbağaları için seferber oldu. Okulun 
12. sınıf IB (Uluslararası Bakalorya) 
öğrencileri 2019 Mayıs ayında, çevre 
sistemleri ve toplumlar dersi kapsamında 
Deniz Kaplumbağaları Koruma ve Araştırma 
Projesini başlatmıştı. Bu sefer de TAC 

DENİZ KAPLUMBAĞALARI 
İÇİN SEFERBERLİK

TAC MOBILIZES EFFORTS FOR 
THE SEA TURTLES

öğrencileri Doğa Koruma ve Milli Parklar 
Mersin Şube Müdürlüğünün onayı ve 
uluslararası kıyı temizliği kapsamında, 
Mersin Kazanlı yuvalama alanında sahil 
temizliği yaptı.

DENİZ KAPLUMBAĞALARI 
TÜKENMESİN!
TAC öğrencileri, deniz kaplumbağalarının 
Türkiye’deki yuvalama alanları arasında 
bulunan Mersin bölgesinde farkındalık 
yaratmak ve bölgedeki biyoçeşitlilik ile 
hayvan refahına katkıda bulunmak amacıyla 
çalışmalar yapıyor. TAC öğrencilerinin, 
2020 Mayıs ve Haziran aylarında da 
sürdürecekleri üç aşamalı proje; yuvalama 
alanındaki çöplerin temizlenmesine, 
yerel halkın bilgilendirilmesine ve deniz 
kaplumbağalarının yuvalarını korumaya 
yönelik alan çalışmalarından oluşuyor.
Mersin 7. Bölge Doğa Koruma ve Milli 
Parklar Şube Müdürlüğünün izni ve 
onayıyla, Kazanlı’da gerçekleşen etkinlikte, 

Tarsus Amerikan Koleji öğrencileri, 
yuvalama alanını içeren sahil bandında 
çöp temizliği yaptı. Yuvalama alanlarında 
deniz kaplumbağalarının denize ulaşmasını 
engelleyen çöpler ve çeşitli atıklar toplandı. 

GELENEK
Geleneklerine bağlı okulun 12. sınıf 
Uluslararası Bakalorya öğrencileri 
başlattıkları doğa koruma ve hayvan refahına 
yönelik çalışmalarını nesilden nesile 
aktarmayı planlıyor. Bölgedeki endemik bitki 
türlerini ve nesli tükenme tehlikesi altında 
bulunan canlıları korumaya yönelik yeni 
projeler planlıyorlar.

Tarsus American College (TAC) students 
continue their social responsibility 
project for the endangered sea turtles 
(Caretta caretta and Chelonia mydas). 
The students who collected garbage that 
prevented the sea turtles from reaching 
the sea on the Mersin-Davultepe coast 
during the first phase of the Project, 
also offered information sessions for 
locals. With the end of the nesting 
season, TAC students recently cleaned 
garbage from the nesting area of the sea 
turtles in Mersin-Kazanlı as part of the 
“International Coast Cleaning Day”.
Tarsus American College students 
mobilized efforts for the endangered giant 
sea turtles (Caretta caretta and Chelonia 
mydas). The grade 12 IB (International 
Baccalaureate) students launched the “Sea 
Turtles Conservation and Research Project” 
in May 2019 as part of the environmental 
systems and societies course. This time, 
TAC students cleaned the nesting area in 
Mersin Kazanlı with the approval of the 
Mersin Nature Protection and National 
Parks Directorate and as part of the 
international coastal cleaning initiative. 

Toplum 
Hizmeti
Social

Service
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TAC’DEN TOPLUM 
HİZMETİ

TAC COMMUNITY 
SERVICE 
ACTIVITIES

PREVENT THE EXTINCTION 
OF SEA TURTLES!
TAC students are raising awareness in 
Mersin, one of the sea turtle nesting 
areas in Turkey through efforts for 
contributing to biodiversity and animal 
welfare in the region. The three-stage 
project, which TAC students will continue 
in May and June 2020, covers the clean-up 
of the garbage in the nesting areas.  This 
helps inform the local people to protect 
the nesting areas of the sea turtles.
Tarsus American College students cleaned 
the garbage on the coastal band in Kazanlı 
which includes the nesting area with the 
permission of Mersin Region 7 Nature 
Protection and National Parks Directorate. 
In the nesting areas, garbage and various 
waste which were preventing sea turtles 
from reaching the sea, were collected.

TRADITION
Grade 12 International Baccalaureate 
students of the school, which is committed 
to tradition, plan to transfer their efforts 
for nature conservation and animal 
welfare through generations of TAC 

students. They are already planning new 
projects to protect endemic plant species 
and endangered species in the region.

2 019-2020 TAC toplum hizmetleri 
tüm hızıyla başladı. Kardeş 

okulumuz Hasan Karamehmet İlkokulu 
öğrencilerine yönelik ve haftanın dört 
günü 10 farklı dersten oluşan akademik 
destek programımız yoğun bir katılımla 
başladı. Yaklaşık 100 öğrenci ve velisinin 
katıldığı açılış toplantısına 11 IB 
öğrencileri liderlik etti ve oryantasyonu 
gerçekleştirdi. Öğrencilerimizin 
yaşadıkları topluma olan ilgilerini canlı 
tutan akademik destek programımız, 
bu yıl da tüm hızıyla devam edecek.

TAC community service activities 
for 2019-2020 started in full swing. 
Our academic support program, which 
is aimed at the students of our sister 
school, Hasan Karamehmet Elementary 
School, which consists of 10 different 

courses offered for 4 days a week, drew 
large participation. Approximately 100 
students and their parents attended the 
opening meeting and 11 IB students led 
the orientation. Our academic support 
program, which keeps our students' 
interest alive in the community that 
they live in, will continue this year.

H A B E R  N E W S
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Tarsus Amerikan Koleji İkinci 
Yabancı Diller Bölümünün, sosyal 

sorumluluk projesi kapsamında 6-7 Kasım 
tarihlerinde okulda gerçekleştirdiği pasta 
satışından elde edilen gelirle köy okulundaki 
eksiklerin giderilmesi hedeflendi.
Bu kapsamda iki gün boyunca hazırlık ve 
9. sınıf öğrencilerinin getirdiği pastalar 
okulumuzun bahçesinde kurulan stantlarda 

Hasan Karamehmet öğrencileri, 
hem eğleniyor hem öğreniyor. 

Matematik dersinde çarpma ve 
sayı örgüsü konusunu işlediler.

TAC ÖĞRENCİLERİNDEN KARAYAKUP 
KÖY OKULUNA DESTEK

TAC STUDENTS SUPPORT 
KARAYAKUP VILLAGE SCHOOL

TOPLUM 
HİZMETİ

COMMUNITY 
SERVICE 

satışa sunuldu. Elde edilen gelirler, köy 
okulunun eksiklerinin giderilmesi için 
bölümün sosyal sorumluluk kasasına  
eklendi.

The target of the TAC Second Foreign 
Languages Department’s community 
service endeavor was to support a village 
school in providing for their needs 

through the proceeds from the bake 
sale at the school on November 6-7.
To this end, the cakes brought by  
prep and grade 9 students were 
offered for sale for two days on the 
tables set up in the school garden. 
The proceeds were added to the social 
responsibility fund of the department 
to be allocated to this school. 

Hasan Karamehmet students are 
learning and having fun. In the 
mathematics lesson, they learned about 
multiplication and numerical patterns. 

Toplum 
Hizmeti
Social

Service
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6 Aralık 2019 tarihinde İstanbul’daki, 
Maltepe Üniversitesi Yabancı Diller 

Yüksekokulu Binası Erkut Özel Konferans 
Salonu’nda gerçekleşen XXI. Gümüş 
Ulusal Ödül Töreni’ne katılan Tarsus 
Amerikan Kolejinden Tunç Türeli, 
gümüş sertifikasını teslim aldı. Kendisine 
başarılarının devamını diliyoruz. 

DUKE OF EDİNBURGH XXI. 
GÜMÜŞ ULUSAL ÖDÜL TÖRENİ

DUKE OF EDINBURGH XXI NATIONAL 
SILVER AWARD CEREMONY

E dinburgh Dükü Uluslararası Gençlik 
Ödülü, dünyanın önde gelen gençlik 

başarı ödülü olarak addediliyor. Edinburgh 
Dükü Uluslararası Ödül Vakfı ismiyle 
1956 yılında Londra'da kurulan vakfın 
yürüttüğü program bronz, gümüş ve 
altın kategori olarak üçe ayrılıyor. Beceri 
geliştirme, fiziksel gelişim, gönüllü hizmet, 
macera ve keşif yolculuğunun yanı sıra 
altın kategoride ek olarak toplumsal uyum 
bölümlerinin bulunduğu ödül programının 
amacı; 14 ila 24 yaş arasındaki gençleri, 
yaşadıkları toplumda ve dünyada bir fark 
yaratmalarını sağlayacak yaşam becerileriyle 
donatmak ve hayata hazırlanıyor. 
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 gerçekleştirildi.

EDİNBURGH DÜKÜ ULUSLARARASI 
GENÇLİK ÖDÜLÜ

THE DUKE OF EDINBURGH 
INTERNATIONAL YOUTH AWARD

The Duke of Edinburgh International 
Youth Award is the world's leading 
youth achievement award. The program, 

sponsored by the Duke of Edinburgh's 
International Award Foundation, 
established in London in 1956, is divided 
into three categories: bronze, silver 
and gold. The award program, which 
includes skills development, physical 
development, voluntary service, 
adventure and exploration components, 
as well as the additional social adaptation 
component in the gold category, has the 
objective of imparting in young people 
between the ages of 14 and 24 with 
life skills that will help them make a 
difference in their community and the 
world and preparing them for life.
This program, which is offered at TAC, is 
presented to the students in the beginning 
of the academic year by award leaders. The 
introduction of the award program this 
year drew large interest by the students.

At the National Silver Award Ceremony 
which was held on December 6, 2019 
in Erkut Conference Hall in Maltepe 
University’s School of Foreign 
Languages Building, Tunç Türeli from 
Tarsus American College received 
his silver certificate. We wish Tunç 
continued success with his activities. 

The 
Duke 

of 
Edinburgh's
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8Kasım Cuma günü son iki ders, 
Woolworth binasının önünde tüm 

hazırlık sınıfı öğrencileri ve öğretmenleri 
çok anlamlı bir koşu için toplandı. 
Gözlükule parkurundaki  koşu; genç 
kızlar, genç erkekler ve yetişkinler olmak 
üzere üç kategoride gerçekleştirildi. Genç 
Erkeklerde Bora Naycı (1.), Mehmet Nur 
(2.), Efe Batın Budak (3.); Genç Kızlarda 
Gamze Öner (1.), Asya Yılmaz (2.), Ilgaz 
Eskiduman (3.); Yetişkinlerdeyse Filiz Bal 
(1.) ve Mustafa Savaşkan (2.) derece girdi. 
“Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını 
severim” diyen Ata’mızı şükranla, 
saygıyla ve özlemle anıyoruz.’’

Gençler A Liginde mücadele eden 
basketbol takımımız, Tarsus ilçesi 

okul müsabakaların grup aşamasında 
MUKAL’ı 108-34, Tarsus Şehit Niyazi 
Ergüven Lisesini 93-45, Özel Tarsus Bil 
Kolejini 107-74 yendi ve grup birincisi 
olarak Mersin’de yapılacak final 
müsabakalarına katılmaya hak kazandı. 
Sporcularımızı ve antrenörümüzü 
kutlar, onlara başarılar dileriz.

On the last two periods of Friday, 
November 8, prep students and teachers 
gathered in front of the Woolworth 
building, to start a very meaningful run. 
The run along the specially designed 
track in Gözlükule had three categories: 
male and female students and adults. The 
winners were: Male Students, Bora Naycı 
(1.), Mehmet Nur (2.), Efe Batın Budak (3.).  
Female Students, Gamze Öner (1.), Asya 
Yılmaz (2.), Ilgaz Eskiduman (3.). Adults 
Filiz Bal (1.) and Mustafa Savaşkan (2.)  
We pay tribute to the memory of 
Ataturk who said “I love intelligence, 
agility and morals in an athlete.”

Tarsus American College Junior A 
League basketball team qualified for the 
Mersin finals after winning their games 
in Tarsus district eliminations with the 
scores of 108-34 against Tarsus MUKAL 
High School; 93-45 against Tarsus Şehit 
Niyazi Ergüven High School; and 107-74 
against Tarsus Bil College. We congratulate 
our athletes and coach and wish them 
continued success in their upcoming games 

in Mersin. We pay tribute to the memory 
of Ataturk who said “I love intelligence, 
agility and morals in an athlete.”

ATATÜRK’Ü ANMA KOŞUSU

ATATÜRK COMMEMORATIVE RUN

BASKETBOL A TAKIMI

BASKETBALL A TEAM

Spor 
Etkinlikleri
Sports 

Activities

T A C L I F E
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Gençler B Ligi’nde mücadele eden 
basketbol takımımız, Tarsus 

ilçesi okul müsabakalarının grup 
aşamasında SUSSAL’ı 74 -18, AKBAL’ı 
93-38 ve MUKAL’ı 72-8 yendi ve grup 
1’incisi olarak Mersin’de yapılacak final 
müsabakalarına katılmaya hak kazandı. 

9Kasım’da , Mersin’de yapılan 
Gençler Epe Türkiye Şampiyonası 

İl Birinciliği Eskrim Müsabakasına 
katılan hazırlık sınıfı öğrencimiz Melisa 
Büyükkellecioğlu, birinci oldu.

9 -17 Ekim tarihlerinde Mersin’de 
düzenlenen, Amatör Spor 

Haftası Hentbol Turnuvasında, 
Davultepe M.T.A.Lisesi ile 
oynadığımız maçı 16-7 kazandık.

BASKETBOL 
B TAKIMI

BASKETBALL 
B TEAM

ESKRİMDE GELEN BAŞARI

FENCING SUCCESS

AMATÖR SPOR HAFTASI 
HENTBOL TURNUVASI

AMATEUR SPORTS WEEK 
HANDBALL TOURNAMENT

Sporcularımızı ve antrenörümüzü 
kutlar, onlara başarılar dileriz.

Tarsus American College’s basketball 
team competes in the Junior B league.  
They qualified for the Mersin finals after 
winning their games in Tarsus’ district 

TAC’s prep student Melisa 
Büyükkellecioğlu received the first place at 
the Provincial Fencing Tournament in Mersin 
on November 9, 2019, this is a selection 
event for the national level tournament. 

At the Amateur Sports Week 
Handball Tournament held in Mersin 
on 9-17 October, TAC team won the 
game against Davultepe MTA High 
School with a score of 16-7. 

eliminations with the scores of 74-18 
against Tarsus Sussal High School, 93-
38 against Tarsus Akbal High School 
and 72-8 against Tarsus Mukal High 
School. We congratulate our athletes and 
coach, wishing them continued success 
in their upcoming games in Mersin.

Spor 
Etkinlikleri
Sports 

Activities
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GENÇ KIZ VOLEYBOL 
TAKIMIMIZDAN BÜYÜK BAŞARI

SMASHING SUCCESS OF THE 
GIRLS VOLLEYBALL TEAM

1 3-15 Aralık tarihlerinde Üsküdar 
Amerikan Lisesinde yapılan voleybol 

turnuvasında, kızlarımız 2. olarak 
okulumuza kupayla döndüler. Ayrıca 9. sınıf 
öğrencimiz Azra Güzelocak turnuvanın 
“En İyi Oyuncu” ödülünü aldı. Kızlarımızı 
bu başarısından dolayı kutluyoruz.

At the Volleyball Tournament held in 
Üsküdar American Academy on  
13-15 December 2019, our girls brought 
home the second place trophy. In  
addition, our Grade 9 student 
Azra Güzelocak received the “Best 
Player” award. We congratulate 
our girls on their success.

GENÇLER A 
LİGİ VOLEYBOL 
TAKIMI

THE JUNIOR 
A LEAGUE 
VOLLEYBALL 
TEAM

G ençler A Ligi’nde mücadele eden 
voleybol takımımız, Tarsus ilçesi 

okul müsabakalarının grup aşamasında 
Özel Tarsus Birey Koleji Anadolu 
Lisesini 2-0 ve Tarsus Şehit Niyazi 
Ergüven Lisesini 2-0 yenerek grup 
1.si oldu ve Mersin’de yapılacak final 

müsabakalarına katılmaya hak kazandı. 
Sporcularımızı ve antrenörümüzü 
kutlar, onlara başarılar dileriz.

The Tarsus American College Volleyball 
team, which competed in the Junior 
A league, won its games in the group 

with scores of 2-0 against Tarsus 
Birey Anatolian High School and 2-0 
against Tarsus Şehit Niyazi Ergüven 
High School, qualifying to participate 
in the final games in Mersin. We 
congratulate our athletes and coach 
and wish them continued success.

Spor 
Etkinlikleri
Sports 

Activities
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CUMHURİYET KUPASI FUTBOL 
TURNUVASINDA KAZANAN DOSTLUK OLDU!

FRIENDSHIP WAS THE WINNER IN THE 
REPUBLIC CUP FOOTBALL TOURNAMENT

FİZİKSEL UYGUNLUK TESTLERİ YENİ 
REKORLARA SAHNE OLDU!

PHYSICAL FITNESS TESTS SAW NEW RECORDS

Hazırlık sınıfı öğrencilerine beden 
eğitimi derslerinde uyguladığımız 

fiziksel uygunluk testlerini başarıyla 
tamamladık.Bu testler sayesinde 
öğrencilerimizin gelişimlerini 
yakından takip ederek kendilerini 
keşfetme süreçlerinde yeni rekorlara 
şahit olduk. Bunların sonucunda da 
takımlarımıza başarılı sporcular kattık. 

The physical fitness tests for Prep 
students were successfully completed 
in Physical Education classes. These 
tests help the P.E. Department to closely 
monitor the athletic progress of our 
students and witness new records in 
the process. As a result, we recruited 
successful athletes to our teams. 

DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLERİMİZ /
TOP SCORES

50 Metre Koşu Testi / 50-Meter Run: Efe Batın Budak (6.38) - Gamze Öner (7.98)
Durarak Uzun Atlama Testi /Standing Long Jump: Efe Batın Budak (2.42) - Melisa Büyükkellecioğlu (2.00)
Dikey Sıçrama Testi / Vertical Jump: Bora Nayci (60 cm.) - Bera Karali (44 cm.)
Sağlık Topu Atma Testi Medicine Ball Throw (2 kg): Ali Kaan Milli (8.95 cm) - Asya Yilmaz (6 meters)
Mekik Koşusu Testi / Shuttle Run Test: Sermet Sinan Akova (73 laps) - Gamze Öner (36 laps)

29Ekim Cumhuriyet Bayramı 
kapsamında okulumuzda 

gerçekleştirilen futbol turnuvasında, 
Cumhuriyet Kupası sahibini 
buldu. Öğrencilerimizin dostluk ve 
arkadaşlıklarının yanında sosyal ve sportif 
faaliyetlerinin de artırılması amacıyla 
düzenlenen futbol turnuvasında büyük 
mücadelelerin yaşandığı karşılaşmalar 
olsa da kazanan dostluk oldu. Turnuva 
finali 11 ve 12. sınıflar arasında 
oynandı. Oldukça çekişmeli geçen final 
müsabakasında, 11. sınıf takımı MD 
Clinic SSK Moskova galip geldi.
Şampiyon olan MD Clinic SSK Moskova 

ve ikinciliği elde eden Şanlıurfalıları 
tebrik ediyoruz. Sporun her zaman 
hayatınızda olması dileğiyle...

In the football tournament held in 
our school to mark the Republic Day, 
the trophies were awarded. At the 
tournament, which aimed to improve 
the friendship bonds between students 
as well as promoting social and athletic 
events in the school, the competition 
was stiff, but the ultimate winner was 
sportsmanship and friendship. The final 
game was played between grade 11 and 
12 students and the first place trophy 

went to MD Clinic SSK Moskova.
We congratulate MD Clinic SSK 
Moskova, and Şanlıurfa, the runner 
up, with the hope that sports be a 
part of the lives of all students. 

H A B E R  N E W S
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5 -6 Ekim tarihlerinde Mersin’de yapılan 
Ferdi Masa Tenisi Turnuvasına katılan 

öğrencilerimiz, okulumuzu başarıyla 
temsil ettiler. Öğrencilerimizden Boran E. 
ve Kaan E. gruplarında 2. olarak madalya 
almaya hak kazandılar. Öğrencilerimizi 
tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

TAC MASA TENİSİ TAKIMIMIZIN BAŞARISI

THE SUCCESS OF OUR TABLE TENNIS TEAM

TAC MASA TENİSİ TAKIMINDAN 
GÜZEL HABER

GOOD NEWS FROM THE 
TAC TABLE TENNIS TEAM

TENİSTE ŞAMPİYONUZ 

WE ARE THE CHAMPION 
AT TENNIS

The students who participated in the 
“Table Tennis Tournament” held in 
Mersin on 5-6 October 2019 successfully 
represented our school. Our students 
Boran E. and Kaan E. won the second place 
medal. We congratulate our students 
and wish them continued success.

11-13 Aralık’ta Mersin’de yapılan 
Okullar Arası Genç Erkek Masa 

Tenisi Müsabakalarına katılan 
takımımız, 47 takım arasından 7. 
oldu. Bu zorlu ve çekişmeli turnuvada 

17-20 Aralık tarihlerinde Mersin'de 
gerçekleşen Okullar Arası Gençler Tenis 

İl Birinciliği Yarışmalarında okulumuzu 
temsil eden erkek takımımız teklerde ve 
çiftlerde oynadığı tüm maçlarını kazanarak 
turnuva şampiyonu oldular. Aynı turnuvada 
kız takımımız ise gruplarında turnuvayı 
ikinci olarak tamamladılar. Mersin ilinde 
şampiyon olan genç erkek takımımız 4 Mart 
2020 tarihinde yapılacak olan Türkiye gruplar 
yarı finallerine katılmaya hak kazandı.

TAC’yi en iyi şekilde temsil eden 
sporcularımızı kutluyoruz.

The TAC table tennis team participated 
in the Male Table Tennis tournament 

At the Provincial Tennis 
Championship held in Mersin on 17-20 
December 2019, the TAC male tennis 
team won all the matches played in 
singles and doubles and became the 
Tournament’s Champion. In the same 
tournament, our girls team placed 
second in their group. The male tennis 
teamwho became Mersin champions 
qualified to participate in the national 
semi-finals to be held on 4 March 2020.

of high schools in Mersin on December 
11-13, 2019. They placed seventh out 
of 47 teams attending. We congratulate 
our athletes who best represented 
TAC in this stiff competition.

Spor 
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