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28 Ekim 2020… Ve tarih 

boyunca herhangi bir 28 
Ekim’de söylenmiş olabilecek 

en heyecan verici, en güzel cümle: 
“Efendiler, yarın cumhuriyeti ilan 
edeceğiz!” Türk Dili ve Edebiyatı 
ile Sanat bölümleri tarafından 
hazırlanan “29 Ekim Cumhuriyet 
Bayramı Töreni”nde ilk günün 
coşkusunu ve gururunu yeniden 
yaşadık. Değerli idarecilerimizin 
tüm TAC Ailesine seslenerek duygu 

29 EKİM CUMHURİYET 
BAYRAMI TÖRENİ
OCTOBER 29 REPUBLIC DAY CEREMONY

ve düşüncelerini paylaşmasının 
ardından farklı sınıf seviyelerinden 
öğrencilerin hazırladıkları sunumları 
izledik. Önce, “Mavi Huydur Bende” 
dedik, ardından “Türk Marşı” 
melodilerinde genç yeteneklerin 
mesafeleri aşıp Cumhuriyet’in 
ışığıyla nasıl parladıklarını izlerken 
hatıraları tazeleyen bir resim sergisine 
katıldık. “10. Yıl Marşı”nı dinlerken, 
100. yıla yaklaşmanın heyecanı daha 
bir sardı içimizi. “Muhtaç olduğun 

kudret damarlarında akan asil kanda 
mevcuttur” demişti Atatürk. Biz 
de ahval ve şerait hangi mahiyette 
tezahür ederse etsin Cumhuriyet’ten 
aldığımız güce güvendik ve 
O’na seslendik. Bizim güneşimiz 
Cumhuriyet’tir dedik “Güneşi İçenlerin 
Türküsü”nde ve ECHO’22 konserine 
eşlik eden güzel görüntülerle 
okulumuzu ne çok özlediğimizi 
hissettik. 97. yaşın kutlu olsun sevgili 
CUMHURİYET! Nice güzel yaşlara!..

T A C L I F E
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On October 28, 2020… we are 
reminded of the most exciting, 
uplifting sentence that could have 
been uttered on any October 28 
in history: “Gentlemen, we will 
proclaim the republic tomorrow!" The 
"Republic Day Assembly" prepared 
by TAC’s Turkish Literature and Arts 
departments took us back to that 
day, making us relive the excitement 
and pride of the first day. Following 
the remarks shared by administrators 
with the TAC community, we 
watched the presentations by 
students from different grade levels. 
After listening to the poem "Blue 
is a Habit", we attended a virtual, 
refreshing art exhibition and watched 
how young talents transcended 
boundaries and shone with the 
light of the Turkish republic, to the 
accompaniment of the "Turkish 
March". With the upbeat “10th Year 
Anthem”, the excitement of the 
approaching centennial anniversary 
surrounded us. "You can find the 

strength you need in the noble 
blood flowing in your veins" Ataturk 
said. Confident in the strength 
we received from the republic 
‘regardless of the circumstances 
we are in’, we called out to him.  
Looking at the republic as ‘our sun’ 
in the ‘Ballad of Sun Drinkers” we 
realized how much we missed our 
campus with the beautiful images 
that accompanied the ECHO'22 
concert. Happy 97th birthday, 
beloved TURKISH REPUBLIC!

H A B E R  N E W S
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Sosyal Bilimler ve Sanat 
bölümleri tarafından hazırlanan 
“10 Kasım Atatürk’ü Anma 

Töreni” ile Ulu Önder Mustafa Kemal 
Atatürk bir kez daha özlemle anıldı.
Tören, saat 09.05’te bir dakikalık 
saygı duruşuyla başladı. Ardından 
büyük bir gurur ve coşkuyla okunan 
İstiklal Marşı ile devam etti.  
Okul idarecilerinin tüm TAC 
ailesine seslenerek günün 
anlam ve önemini vurgulayan, 
hatırlatan konuşmalarının ardından 
öğrencilerin ve mezunların 

katkılarıyla hazırlanan sunum izlendi.
ECHO’23’ün "Bugün efkârlıyım 
açmasın güller / Yiğidimden kara 
haber verirler / Demirden döşeği 
taştan sedirler / Yiğidim aslanım 
burada yatıyor" şarkısı yüreğimizi 
titretti. Bir top arabasının yanında, 
ilk günkü kadar kederli ilerledik 
sonrasında...  
Kolay mı, tarihe yön vermiş, 
sadece kendi ulusunu değil, birçok 
dünya devletini de özgürlüğüne 
kavuşturmuş koca çınarın naçiz 
naaşını takip etmek. O’nu, 

10 KASIM ATATÜRK’Ü 
ANMA TÖRENİ
COMMEMORATIVE ASSEMBLY FOR ATATURK

Ankara’nın kutup yıldızı gibi 
insanlara yol gösteren 906 rakımlı 
Anıttepe’sine defnettiğimizde ise ilk 
günkü kadar hüzünlüydük. Ardından, 
O’nun Cumhuriyet’i emanet ettiği 
gençlerden TAC’21 öğrencileri 
ve mezunlarımız; tüm TAC adına 
ellerinde çelenk ve yüreklerinde 
özlemle Anıtkabir’i ziyaret 
ederek Atatürk’ü andılar. Mustafa 
Kemal Atatürk ve şehitlerimizin 
bize emanet ettiği bayrağın 
TAC öğretmenleri tarafından 
açılmasıyla tören sona erdi.

T A C L I F E
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On November 10, the day when 
the nation’s great leader Mustafa 
Kemal Atatürk is remembered with 
nationwide longing, TAC held an 
online "Atatürk Commemoration 
Assembly" prepared by the Social 
Sciences and Arts departments. The 
program started with a minute of 
silence at 09.05, the minute when 
Ataturk passed away. It continued 
with the Turkish National Anthem, 
which was sung with national pride. 
The school administrators addressed 
the whole TAC family, emphasizing 
and reminding everyone of the 
meaning and importance of the 

day. Next up was a presentation 
put together by students and 
alumni.Echo band’s rendition of a 
famous song was touching: "I am 
gloomy today, don’t let the roses 
bloom / they bring dark news 
from my valiant hero / lying on an 
iron mattress and a sofa of stone 
/ My brave hero is lying here". 
Afterwards, we marched slowly 
next to the cannonball carriage, as 
sad as the first day: it is never easy 
to follow the humble corpse of the 
great man who has guided history 
and liberated not only its own 
nation, but also inspired many other 

nations in the world in their path 
towards independence. We were as 
sad as the first 10 November when 
he was buried in Anıttepe, his soul 
still guiding us like beacon light 
from an altitude of 906 meters in 
Ankara. Then, TAC’s class of 2021 
representing the young people 
entrusted with the Turkish Republic, 
and a group of TAC alumni visited 
Anıtkabir, placing their wreath on 
Ataturk’s tomb on behalf of the 
entire TAC family. The ceremony 
ended with teachers unfolding the 
flag from Anıtkabir, Ataturk’s eternal 
resting place, entrusted to TAC. 

H A B E R  N E W S
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Başöğretmen Mustafa Kemal 
Atatürk’ün “Gelecek gençlerin, 
gençler ise öğretmenlerin 

ürünüdür” sözlerinin işaret ettiği 
öğretmenlik mesleğinin önemiyle 
başlayan bu anlamlı kutlama töreni; 
hepimizin hayatında önemli izler 
bırakan, bize örnek olan, kimi zaman 
da hayatımızdaki önemli kararlarda 
rehberlik eden öğretmenlerimize 
“teşekkür” mesajlarıyla devam 
etti. Öğrencilerimizden gelen 
teşekkür mesajları öğretmenliğin 
hazzını, gururunu bir kez daha 
hatırlatmış oldu. “Ulusları kurtaranlar 
yalnız ve ancak öğretmenlerdir. 
Öğretmenlerden, eğitimcilerden 
yoksun bir ulus, henüz bir ulus adını 
alma yeteneğini kazanmamıştır” 
ifadesi dikkate alınarak, öğrenci ve 
öğretmen işbirliğiyle hazırlanmış, 
geçmişten günümüze TAC- 
öğretmen-öğrenci fotoğraflarıyla 
bezenmiş “Öğret Öğretmenim 

This meaningful celebration of 
teaching, which was online, started 
with remarks on importance 
of the teaching profession, as 
indicated by the words of the “head 
teacher” of the Turks, Mustafa 
Kemal Atatürk, "The future is the 
making of young people, and the 
young people are the making 
of teachers". It continued with 
messages of appreciation to our 

24 KASIM ÖĞRETMENLER 
GÜNÜ TÖRENİ
TEACHERS APPRECIATION DAY 
CEREMONY

Oratoryosu” izleyenlere duygulu anlar 
yaşattı. Gelişimlerini gözlemleyerek 
öğretmekten aldığımız gururu 
sonuna kadar hissetmemizi 
sağlayan “Pandemide Öğretmenlik” 
adlı kısa film ve “Öğretmen” adlı 
deneme yazısının seslendirilmesi, 
törene renk kattı. TAC eğitim 
kadrosunun “Merhaba” videosunun 
ardından ECHO grubunun 
seslendirdiği “Ben Böyleyim” 
şarkısıyla törenimiz sonlandı.

teachers who leave important marks 
in our lives, set an example for us 
and sometimes guide important 
decisions in our lives. Thank you 
messages from our students were 
a reminder of the joy and pride 
of teaching. The program which 
impressed upon us that “It is only 
teachers who can save nations. 
A nation deprived of teachers 
and educators cannot be called 
a nation”, echoing Ataturk, also 
featured “Teacher Oratorio” which 
was collaborated by students and 
teachers and an emotional slideshow 
of teacher & student photographs 
from the past to the present of TAC. 
After the short film titled “Teaching 
in Pandemic” and the essay about 
teaching, we watched the video 
greetings of TAC educators who 
continue online teaching. The 
assembly ended with a song 
performed by the ECHO band.

T A C L I F E
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SEV Genel Müdürü Prof. Dr. 
Güray Erkol, ekonomi dergisi 
Ekonomist’in “İş’te İz Bırakanlar” 

sayfalarına konuk oldu. Ocak ayından 
itibaren SEV Genel Müdürlüğü 
bayrağını devralan Prof. Dr. Erkol, 
SEV’deki hedeflerini paylaştı: “Bilgi 
teknolojilerinin yaygınlaşmasıyla her 
an her yerde öğrenme, okul eğitiminin 
bir parçası olacak. Okullarımızda 
kurulan e-learning stüdyolarında 
eğitimde her geçen gün farklı 
alanlara odaklanıyoruz. Öğrenme 
yöntemlerimizi yapay zekâ ile 
birleştirerek bireyselleştirilmiş gelişim 
yolculuğu sunmayı hedefliyoruz. 
Türkiye’nin en çok burs veren 
kurumlarından biri olarak verdiğimiz 
burs miktarını daha artırmak için 

Prof. Dr. Güray Erkol, General 
Manager of the Health and Education 
Foundation (SEV), was interviewed 
by Ekonomist, a national economics 
magazine. In the section "Those 
Who Make a Marks in Business 
Life", Prof. Dr. Erkol, who took over 
his current role at SEV in January, 
shared his goals for the foundation: 
“With the expansion of information 

PROF. DR. GÜRAY ERKOL: "ÖĞRENME 
YÖNTEMLERİNİ YAPAY ZEKÂ İLE 
BİRLEŞTİRMEYİ HEDEFLİYORUZ"
PROF. DR. GÜRAY ERKOL: "OUR GOAL IS TO COMBINE 
LEARNING METHODS WITH ARTIFICIAL INTELLIGENCE"

çalışacağız. Öğretmenlerimizin 
eğitimi için kurmuş olduğumuz SEV 
Akademi’yi, profesyonel gelişim 
konusunda yeterli kaynağa sahip 
olmayan, imkanları kısıtlı olan 
Türkiye’deki tüm öğretmenlere de 
açmak için hazırlık yapıyoruz.”

technologies, learning will be a part of 
school education anytime, anywhere. 
In the e-learning studios we have in 
our schools, we focus on different 
areas in education every day. Merging 
our learning methods with artificial 
intelligence, we aim to provide 
students with an individualized 
experience in their growth. As one of 
the schools offering highest amount 
of scholarships in the country, we 
will try to further increase amount 
of our scholarships. We are also 
preparing to bring SEV Academy, 
established for the professional 
development of our teachers, to all 
teachers in Turkey who may have 
limited resources and opportunities 
for professional development”. 

H A B E R  N E W S
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TACBIOTECH 
KULÜBÜ
TACBIOTECH CLUB

ECHO’DAN 
YILBAŞI KONSERİ
ECHO BAND PRESENTS 
THE VIRTUAL NEW YEAR 
CONCERT

TACBiotech Kulübü Danışman 
Öğretmeni Fatih Metin, Aktivite 
Koordinatörü Ahu Tereci Dursun ve 
kulüp öğrencileri Esra Ekin Köse, 
Melikhan Bekir ve Naz Kurtuluş; 
#ERASMUSDAYS etkinlikleri 
kapsamında Almanya, Avusturya, 
Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Fransa, 
Yunanistan, İtalya, İspanya ve 
Türkiye’den ortaklarla ilk toplantılarını 
yaptılar. Tanışmayla başlayan toplantı, 
#ERASMUSDAYS hazırlıkları ve yeni 
Erasmus+KA229 proje başvurusu 
kapsamında fikir alışverişiyle 
devam etti. Erasmus+ Programı'nın 
tanınırlığını ve bu programa 
yönelik projelerin görünürlüğünü 

Normalde yılın bu zamanları, 
yeni yılı hep beraber farklı 
etkinliklerle karşılardık.  Bu yıl içinde 
bulunduğumuz durum sebebiyle 
ECHO gruplarımız çevrim içi bir yılbaşı 
konseri hazırladı. Hepimize moral olan 
bu güzel çalışmaları için ECHO grubu 
öğrencilerimize teşekkür ediyoruz.

On these days of a year’s closing, 
when we would normally be 
physically joined for welcoming 
the New Year in different activities, 
TAC’s ECHO bands have prepared 
an online New Year's concert. We 
thank all band members for bringing 
us this uplifting musical break. 

TACBiotech Club’s teacher advisor 
Fatih Metin, Activity Coordinator 
Ahu Tereci Dursun and students 
(Esra Ekin Köse, Melikhan Bekir 
and Naz Kurtuluş) held their first 
meeting with the partners of the 
#ERASMUSDAYS in Germany, 
Austria, Czech Republic, Denmark, 
France, Greece, Italy, Spain and 
Turkey. The meeting, which started 
with introductions, continued 
with the exchange of ideas for 
#ERASMUSDAYS preparations and 
the new project application for 
Erasmus + KA229. Erasmus Days 
(#ERASMUSDAYS) activities were 
organized on 15-16-17 October 2020 
in order to promote the Erasmus+ 
Program, enhance visibility of the 
projects within the program and to 
encourage potential beneficiaries 
to benefit from Erasmus+. Various 
visibility, promotion and information 
activities are being held around 
Europe as well as in Turkey.

artırmak, potansiyel yararlanıcıları 
Erasmus+'tan yararlanmaya teşvik 
etmek amacıyla 15-17 Ekim 2020 
Erasmus Günleri (#ERASMUSDAYS) 
etkinlikleri; ülkemizle birlikte tüm 
Avrupa'da çeşitli görünürlük, 
yaygınlaştırma ve bilgilendirme 
faaliyetleri olarak yapılıyor.

T A C L I F E
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DÜNYANIN 
EN İYİ 4’ÜNCÜ 
GİTARİSTİ 
TARSUS’TAN
TAC MUSICIAN WINS 
RECOGNITION AT 
GUITAR COMPETITION

TAC SANAL 
SANAT MÜZESİ
THE TAC VIRTUAL ARTS 
MUSEUM 

TAC Sanal Sanat Müzesi’ni sizlerle 
paylaşmak istiyoruz. Hepinizin davetli 
olduğu bu müzede, öğrencilerimizin 
okul açıldıktan bu yana çevrim içi 
eğitim döneminde yaptıkları resim ve 
müzik çalışmaları sergilenmektedir. 
Aşağıdaki bağlantı adresine 
tıkladığınızda, güzel kampüsümüzde 
sanat dolu bir tur sizleri bekliyor 
olacak. Sağ üst köşedeki ayarlar 
işaretinden sesi açarak müzikleri 
dinleyebilir, tam ekran yaparak 360 
derece sanat dolu bir tur ile kendinizi 
tekrar okulumuzda hissedebilirsiniz.  

Tarsus Amerikan Koleji 10. sınıf 
öğrencisi 16 yaşındaki Barkan 
Canbolat, Interntaional Fringe 
Association tarafından Çin'de 
düzenlenen “International Music 
Talent Online Competition / 
Uluslararası Müzik Yeteneği Çevrim 
İçi Yarışması”nda 4'üncü oldu. 
7 yaşından bu yana gitar çalan 
Canbolat; ABD, Almanya, Kanada, 
İtalya başta olmak üzere birçok 
ülkeden gencin katıldığı uluslararası 
gitar yarışmasında ülkemizin gururu 
oldu. Canbolat, Gençlik Kategorisi'nde 

We would like to share the TAC 
Virtual Arts Museum with you! 
You are invited to click on the link 
below to visit the museum which 
showcases student works created in 
Visual Arts and Music lessons since 
the beginning of the academic year. 
The museum will treat you to an 
art-filled visit to our virtual campus. 
When you enable the sound in the 

Barkan Canbolat, a 16-year-old 
tenth grader at Tarsus American 
College (TAC), received 4th place 
at the International Musical Talent 
Online Competition organized by 
the International Fringe Association 
in China. Playing the guitar since 
the age of 7, Canbolat became 
the pride of our country in the 
international competition attended 
by young guitar players from the 
USA, Germany, Canada, Italy and 
many other countries. Canbolat 
was awarded the 4th place among 
the best young guitarists of the 
world in the Youth Category in the 
competition. At the same time, he 
was the only Turkish musician to 
receive an award in the competition.

settings, you can listen to the music 
(as shown in the attachment). 

You can also make it fullscreen 
from the upper right corner for a 
360-degree-tour using the cursor 
and feel like you are back in campus. 

4'üncü olarak dünyanın en iyi genç 
gitaristleri arasına girdi ve yarışmada 
derece alan tek Türk müzisyen oldu.

Barkan Canbolat, Mersin Üniversitesi 
Devlet Konservatuvarı tarafından 
pandemide evde kalan insanlar için 
düzenlenen çevrim içi mini konserde çaldı.

Barkan Canbolat played in an online mini 
concert organized by Mersin University 
State Conservatory for people staying 
at home during the pandemic.

H A B E R  N E W S
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İKİNCİ YABANCI DİL 
ÖĞRENCİLERİNİN 
YARIŞMA HEYECANI
SECOND FOREIGN LANGUAGE LEARNERS ARE 
EXCITED TO COMPETE ONLINE

İkinci Yabancı Diller Bölümü, hazırlık 
sınıflarında yeni yıl haftası kapsamında 
öğrenciler arası bilgi yarışması 
düzenledi. Bu etkinlikte öğrenciler 
kaynaşmalarının yanı sıra dil ve kültür 
soruları üzerine heyecanla yarıştılar. 
Almanca eğitimde Berlin ve İzmir’de 
faaliyet gösteren ve alanında bir 
dünya devi olan DAS Akademie’nin 
hazırladığı “İnteraktif Almanca Eğitim 
Portalı Minticity”nin TAC hazırlık sınıfı 
öğrencileri için düzenlediği “Tresor-
Knacker” yarışması çevrim içi yapıldı. 
Fransızca öğretmenleri tarafından 
hazırlanan çevrim içi yarışmada ise 
Fransızca hazırlık sınıfı öğrencilerinin 
karşılıklı mücadelesi ders içi 
etkinliklere renk ve heyecan kattı.

TAC’s Second Foreign Languages 
Department organized quiz shows 
for prep students for the New Year’s 
holiday. In these online games, students 
competed against time and each other 
to respond to language and culture-
themed questions while socializing. 
The “Tresor-Knacker” game organized 
by the "Interactive German Education 
Portal Minticity" by DAS Akademie, 
a world leader in the field of German 
education based in Berlin and Izmir, 
was the one designed for learners of 
German. The stiff competition between 
the French learners of the prep class 
In the other online quiz show prepared 
by French teachers reinforced the 
learning during in-class activities.

TAC SATRANÇ 
TURNUVASI
TAC CHESS 
TOURNAMENT

TAC Satranç Turnuvası; 
öğrencilerimiz, velilerimiz, 
öğretmenlerimiz ve mezunlarımızın 
katılımıyla 14 Kasım Cumartesi 
günü gerçekleşti. Turnuvada ilk üçe 
girenler: TAC’24 Edibe Eylül Çengel, 
TAC’14 Metin Can Yiğit ve TAC’12 
Kaan Germiyan oldu. Derece yapan 
sporcularımızın yanı sıra turnuvaya 
katılan herkesi kutlar, bu keyifli 
organizasyonun gerçekleşmesinde 
emeği geçen herkese teşekkür ederiz.

The TAC Chess Tournament took 
place on Saturday, November 
14th with the participation of our 
students, parents, teachers and 
alumni. The top three awards in 
the tournament were received by: 
TAC'24 Edibe Eylül Çengel, TAC'14 
Metin Can Yiğit and TAC'12 Kaan 
Germiyan We thank everyone who 
contributed and joined this enjoyable 
event, and congratulate the athletes 
who placed in top rankings.

T A C L I F E
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SAĞLIKLI NESIL 
SAĞLIKLI YAŞAM
HEALTHY GENERATIONS, 
HEALTHY LIVING

PDR Bölümü tarafından 
gerçekleştirilen sunumlarda, her 
sınıf düzeyinin psikolojik danışmanı, 
öğretmenlere ve sorumlu olduğu 
dönemdeki öğrencilere “bağımlılık” 
konusunu anlattı. Sunumların 
sonunda “Sağlıklı Nesil Sağlıklı Yaşam 
Yarışması” hakkında bilgi verildi. 

In the recent presentations offered 
by the Counseling Department, the 
guidance counselor responsible 
for each grade level discussed the 
subject of "addiction" with the 
teachers and the students in their 
level. At the end of the presentations, 
further information was provided 
about the contest titled "Healthy 
Generations, Healthy Living".

KOLEKTİF BİLİNCE BAKIŞ: 
DIE WELLE FİLM ANALİZİ
COLLECTIVE AWARENESS: DIE WELLE FILM ANALYSIS

Psikolojik Danışma ve Rehberlik 
Servisi tarafından düzenlenen 
“Film Analizi Etkinliği”nde 
“Die Welle” filminin analiziyle 
kolektif bilinç üzerinde duruldu. 
Etkinliği Psk. Kardeniz Türkmen 
gerçekleştirdi. Çalışmada, film 
karakterlerinin gruba aidiyet 
gerekçeleri ve rolleri tahlil 
edilerek grup dinamikleri 
tartışıldı. Ardından karakterle 
özdeşim kuran katılımcıların kendi 
düşüncelerini paylaşmalarına izin 
verildi. Paylaşım sırasında gruba 
uyum/uyumsuzluk (konformite), 
toplumsal aidiyetler ve bireysellik 
konularına değinildi. Etkinliğe 
dokuz hazırlık sınıfı öğrencisi 
katıldı ve her biri aktif olarak grup 
görüşmesinin içerisinde bulundu. 

At the “Film Analysis” organized 
by the Counseling Department, 
“collective awareness” was discussed 
through the analysis of the movie 
“Die Welle”.  In the session facilitated 
by Kardeniz Türkmen, guidance 
counselors, the group dynamics 
were discussed by analyzing the 
reasons behind the characters' 
reasons for belonging to the group 
and their roles. The participants who 
identified with the antagonists were 
allowed to share their thoughts. 
The themes explored during the 
sharing session were conformity/
inconformity with the group, 
social belonging and individuality. 
Nine prep students attended the 
activity each of whom actively 
participated in the discussions.

H A B E R  N E W S
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YATILI HAZIRLIK 
SINIFI ÖĞRENCİLERİ 
ORYANTASYONU
PREP BOARDING STUDENTS ORIENTATION

T A C L I F E
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Uzun bir bekleyişin ardından 
hazırlık sınıfı yatılı 
öğrencilerimiz, ikinci yuvaları 

olacak TAC Yatakhanesine bugün 
yerleştiler. Öğrencilerimizin, tüm sağlık 
ve güvenlik tedbirleri dikkate alınarak 
tamamlanan giriş işlemlerinden 
sonra velilerimiz, biraz buruk ama 
huzurlu bir şekilde çocuklarıyla 
vedalaşarak kampüsten ayrıldılar. 
Bize duydukları güvenden dolayı tüm 
velilerimize teşekkür eder, herkese 
sağlıklı ve başarılı bir yüz yüze 
eğitim süreci dileriz. 11 Ekim 2020’de, 
Talas Oditoryum’da öğrenciler, 
Yurt Yönetimi, Okul Yönetimi ve 
PDR Servisi bir araya geldi. Okul ve 
yatakhane yönetiminin kendilerini 
tanıtmalarının akabinde yurt 
tanıtımı ve kurallarını içeren sunum 
gerçekleştirildi. Okul Doktoru Ali 
Cerrahoğlu, konuşma yaparak sağlık 
ve revirle ilgili bilgiler verdi. Ardından 
PDR Servisi sunumu için PDR Bölüm 
Başkanı İlker Kaba söz aldı. Psikolojik 
Danışmanlar Caner Aydın ve Serhat 
Köse’nin kendilerini tanıtmalarının 
akabinde İlker Kaba, PDR Bölümünün 
tanıtımı yaptı ve işleyiş hakkında 
bilgi verdi. Akşam yemeğinden sonra 
oryantasyonun devamı için kampüs 
bahçesinde bir araya gelindi. Saat 
18.45’te öğrenciler toplanmaya 
başladı ve 19.00’da alanda çember 
oluşturup isim öğrenme oyununu 
oynadılar. Herkes herkesin ismini 
eğlenceli bir şekilde öğrendikten sonra 
öğrencilere tribünlerde memleketi 
tahmin etme oyunu oynattırıldı. 
Ardından soru-cevap ve dilek-
temenni bölümüne geçildi. Soru-
cevap kısmından sonra tribünlerde ve 
Stickler’da toplu fotoğraf çekimiyle 
oryantasyon çalışması tamamlandı.

Students, dormitory administrators, 
school administrators and the 
counseling department met at the 
Prep Boarding Students Orientation 
in Talas Auditorium at 16:00 on 

11.10.2020. After the school and 
dormitory administrators introduced 
themselves, the program continued 
with the introduction of dormitory 
rules. Dr. Ali Cerrahoğlu explained 
about medical services and the 
infirmary. Then, Mr. İlker Kaba, the 
Coordinator of the Counseling 
Department took the floor for the 
introduction of counseling services. 
Introducing guidance counselors 
Caner Aydın and Serhat Köse 
responsible for the grade level, 

İlker Kaba provided details about 
the department and its operations. 
After dinner, students gathered in 
the school garden for the evening 
activities. They formed a circle 
to play the name learning game. 
After finding out everyone’s names 
in this fun activity, students were 
involved in a “guessing game of 
hometowns”.  The program, which 
continued with question-answers, 
was immortalized by a group 
snapshot in the steps of Stickler.

H A B E R  N E W S
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AKADEMİK BAŞARI
IMPROVING ACADEMIC SUCCESS

Psikolojik Danışma ve Rehberlik 
Servisinin her yıl 9. sınıf velileriyle 
gerçekleştirdiği “Akademik Başarı’’ 
konulu konferans, 7 Ekim 2020’de 
çevrim içi olarak gerçekleştirildi. 
Psikolojik Danışman Serhat Köse 
tarafından gerçekleştirilen sunumda, 
“başarı ve başarısızlık kavramları, 
dijital dünyada öğrenme, uzaktan 
öğretimle değişen öğrenme ortamı, 
ebeveynler için iletişim ipuçları, 
belirsizlik dönemlerinde ruh 
sağlığını korumak ve öğrenmenin 
doğası” konuları ele alındı. İkinci 
bölümde 9. Sınıflar Müdür Yardımcısı 
Soner Çarkçı’nın da katılımıyla 
gerçekleştirilen soru-cevap etkinliği 
ile konferans tamamlandı. 

The parent conference titled 
"Improving Academic Success", a 
traditional session organized by 
the Counseling Department for 
grade 9 parents was held online 
this year on October 7, 2020. The 
presentation by Mr. Serhat Köse, 
the guidance counselor, addressed 
the topics “concepts of ‘success 
and failure’, learning in the digital 
environment, change in the learning 
environment with distance education, 
communication tips for parents, mental 
health in uncertain times and the nature 
of learning”. The session continued 
with a question and answer part with 
the participation of Mr. Soner Çarkçı, 
the Assistant Principal for Grade 9. 

DUYGU 
DÜZENLEME 
BECERİLERİ: 
MINDFULNESS
EMOTION REGULATION 
SKILLS: MINDFULNESS

Psikolojik Danışma ve Rehberlik 
Servisinin her yıl gerçekleştirdiği 
veli etkileşim toplantılarının ikincisi 
“Duygu Düzenleme Becerileri: 
Mindfulness (Farkındalık)’’ teması 
ile 6 Ocak tarihinde çevrim içi 
olarak gerçekleştirildi. Psikolojik 
Danışman Serhat Köse ve Caner 
Aydın tarafından gerçekleştirilen 
sunumda “duygu ve duygu düzenleme 
kavramları, ergenlikte ilişkiler ve 
duygusal farkındalık” konuları ele 
alındı. İkinci bölümde gerçekleştirilen 
farkındalık uygulamalarının 
ardından soru-cevap etkinliği ile veli 
etkileşim toplantısı tamamlandı. 

The second school-parent interaction 
meeting, held annually by the 
Counseling Department was held 
online on January 6 around the 
theme "Emotion Regulation Skills: 
Mindfulness". In the presentation 
facilitated by guidance counselors 
Serhat Köse and Caner Aydın, 
concepts of emotion and emotional 
regulation, relationships and 
emotional awareness in adolescence 
were discussed. Following the 
awareness practices in the second 
part, the meeting concluded 
with questions and answers.

T A C L I F E
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DERS SEÇİMİ VE YKS 2023 SİSTEMİ
COURSE SELECTION AND YKS 2023 SYSTEM

10. sınıf öğrencilerine yönelik “Ders 
Seçimi ve YKS Sistem” sunumu 
Oktay Aydın ve Eda Betül Şahin 
tarafından gerçekleştirildi. Ölçme 
Değerlendirme Uzmanı Mustafa 
Kocaosmanoğlu tarafından 
deneme sınavları ve Raunt sistemi 
hakkında veliler bilgilendirildi. 
Ayrıca Suna Babalıklı tarafından 
10. sınıf velilerine, alan ve meslek 
seçiminin önemi, ailelerin bu 
süreçte yapabilecekleri ve 
uygulanan envanterler anlatıldı. 
16 Aralık Çarşamba günü yapılan 
sunumda, sınav sistemi ve 10. sınıfın 
YKS sürecindeki yeri ve önemi 
vurgulandı. Öğrencilerin ilgi, yetenek 
ve değerlerine uygun şekilde sınav 
sistemini bilerek ders seçimlerini 
yapmalarının hassasiyeti aktarıldı. 

The presentation titled “Course 
Selection and YKS System” 
designed for 10th grade students 

was facilitated by Oktay Aydın 
and Eda Betül Şahin. The parents 
were informed about the mock 
exams and the Raunt system by 
the Assessment Specialist, Mustafa 
Kocaosmanoğlu. Suna Babalıklı, 
the school’s guidance counselor, 
explained about the importance 
of choosing an academic track 
and career, the role of families in 
this process and the inventories 
administered in the school to map 
out student career inclinations. 
In the presentation held on 
Wednesday, December 16, details 
were shared about the exam system 
and importance of the 10th grade 
program within the YKS process 
were emphasized. The students 
were recommended to familiarize 
themselves well with the centralized 
exam system to be able to make 
well-informed course/academic 
track choices which reflect their 
interests, abilities and values.

FARELER VE 
İNSANLAR 
OF MICE AND MEN

Psikolojik Danışma ve Rehberlik 
Servisi tarafından düzenlenen 
Kitap Terapi etkinliğinde “Fareler 
ve İnsanlar” kitabı üzerinden kişilik 
örgütlenmeleri üzerinde duruldu. 
Etkinliği Psk. Kardeniz Türkmen 
gerçekleştirdi. Çalışmada, kitap 
karakterlerinin kişilik örgütlenmeleri 
tahlil edilerek ilişki dinamikleri tartışıldı. 
Ardından karakterle özdeşim kuran 
katılımcıların kendilerini paylaşmalarına 
izin verildi. Paylaşım sırasında 
mükemmeliyetçilik, başarı odağının 
yıkıcı etkisi ve yalnızlık temaları işlendi. 
Etkinliğe on iki hazırlık sınıfı öğrencisi 
katıldı ve her biri aktif olarak grup 
görüşmesinin içerisinde bulundular. 

The Book Therapy activity, organized 
by the TAC’s Department, focused on 
personality organizations through the 
book "Of Mice and Men". The online 
event was facilitated by counselor 
Kardeniz Türkmen. The prep students 
who joined the session discussed 
relationship dynamics by analyzing 
the personality organizations around 
the book characters. Then, the 
participants who identified with a 
character were encouraged to share 
their experience. During this sharing, 
the themes of perfectionism, the 
destructive effect of the focus of 
success and loneliness were explored. 
Twelve prep students attended 
the session and they were actively 
engaged in the group discussions.

H A B E R  N E W S
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TAC’s Peer Counselors and prep 
students met for the second time 
at the online event organized by 
the Counseling Department. Our 
peer guides and prep students 
were involved in five different 
Zoom sessions accompanied by a 
guidance counselor in each one. 
A total of 65 students, including 
22 peer counselors and 43 prep 
students, attended the event. 
Small groups were formed within 
each session where students 

Psikolojik Danışma ve Rehberlik 
Servisi tarafından düzenlenen 
çevrim içi etkinlikte, 

Akran Rehberlerimiz ve Hazırlık 
Öğrencilerimiz ikinci kez buluştu. 
Beş farklı Zoom oturumunda, beş 
Psikolojik Danışman eşliğinde akran 
rehberlerimizle prep öğrencilerimiz 
bir araya geldiler. Etkinliğe 22 Akran 
Rehberi ve 43 Hazırlık sınıfı öğrencisi 
olmak üzere 65 öğrenci katıldı. Her 
oturumun içinde küçük gruplar 
oluşturuldu ve uzaktan öğretim, 
pandemi süreci, okul kültürü 
temaları doğrultusunda etkileşimler 
gerçekleştirildi. Prep öğrencilerimiz 
Akran Rehberlerine merak ettikleri 
soruları sorma olanağı buldu. 

AKRAN REHBERLERİ VE 
HAZIRLIK ÖĞRENCİLERİ
TAC’S PEER COUNSELORS AND PREP 
STUDENTS

Keyifli saatler geçiren öğrencilerimiz 
mutlu ve umutlu yeni yıl dileklerinde 
bulunduktan sonra etkinlik sonlandırıldı.

discussed the themes of distance 
education, pandemic, and school 
culture. The prep students had 
the opportunity to ask questions 
to the peer counselors. The event 
concluded after students, who shared 
these enjoyable hours of virtual 
socialization, expressed their wishes 
for a happy and hopeful New Year.

T A C L I F E
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ERGENLİĞİN PSİKOLOJİSİ  
ADOLESCENT PSYCHOLOGY

Psikolojik Danışma ve Rehberlik 
Servisi tarafından düzenlenen 
çevrim içi veli konferansları 
“Ergenliğin Psikolojisi” konusuyla 
devam etti. Konferans, Psk. 
Kardeniz Türkmen tarafından 
yapıldı. Çalışmada, çocukluktan 
ergenliğe geçiş döneminde 
yaşanan duygusal ikilemler, 
ergenlik döneminde beden imgesi, 
ergenlikte başarı ve suç gibi 
alt konular işlendi. Velilerimizin 
aktif olarak katıldığı, hayatın 
içinden ve aile yaşantılarından 
örnekler vermesi toplantıyı daha 
zengin ve akıcı hale getirdi. 
Çalışmayı yürüten Psk. Kardeniz 
Türkmen, bilgi aktarımının 
yanı sıra velilerin konuya 
dair sorularına da yanıt verip 
birtakım örneklerle öğrencilerde 
gözlemlenebilen ergenlik 
dönemi davranışlarına dikkat 
çekti. Bu süreçte anne-babanın 
iletişimdeki rolü de ele alındı.

The series of online parent 
conferences organized by the TAC 
Counseling Department continued 
with a discussion of "Adolescent 
Psychology" facilitated by Kardeniz 
Turkmen. The session handled 
various dimensions of this broad 
area such as emotional dilemmas 
experienced during the transition 
from childhood to adolescence, body 
image in adolescence, success in 
adolescence and crime. The active 
participation of our parents and 
giving examples from life and family 
life made the meeting richer and 
more fluid. The psychologist who 
conducted the session, Kardeniz 
Türkmen, responded to parents' 
questions on the subject in addition 
to delivering the content, and 
drew attention to the adolescent 
behaviors that can be observed 
in students by providing some 
examples. The role of parents in 
communication was also discussed.

Üniversite sınavına hazırlık sürecinde 
11 ve 12. sınıf velilerine yönelik “Sınav 
Psikolojisi ve Ergenlik” adlı konferans 
çevrim içi olarak Psikolojik Danışman 
Caner Aydın tarafından gerçekleştirildi. 
Sunumda, “Ergenlik Dönemi, Sınav 
Kaygısı, Pandemi Sürecinde Sınav 
Psikolojisi, Sınav Psikolojisi ve 
Farkındalık (Mindfulness), Öğrencilerin 
Gözünden Kaygıya Neden Olan Bazı 
Düşünceler ve Ailelere Öneriler” 
konularına yer verildi. Sunum 
sonunda veliler merak ettikleri 
soruları sorma fırsatı yakaladılar.

As part of the preparations for the 
university exam, the conference 
for grade 11 and 12 parents titled 
“Exam Wellbeing and Adolescence” 
was facilitated by Mr. Caner Aydın, 
guidance counselor. The presentation 
addressed the period of adolescence, 
exam stress, exam wellbeing during 
the pandemic, exam wellbeing 
and mindfulness, some thoughts 
causing anxiety in students, and 
suggestions for families. At the end 
of the presentation, parents had 
the opportunity to ask questions.

SINAV 
PSİKOLOJİSİ 
VE ERGENLİK  
EXAM WELLBEING AND 
ADOLESCENCE

H A B E R  N E W S
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Psikolojik Danışma ve Rehberlik 
Servisi tarafından düzenlenen çevrim 
içi seminer, Psk. Kardeniz Türkmen 
ve Psk. Suna Babalıklı tarafından 
gerçekleştirildi. “Yaşamda Kayıplarımız 
ve Yas” konulu seminerde yas türleri, 
yas tepkileri ve yas basamakları gibi 
önemli kavramlar üzerinde duruldu. 
Bunun yanı sıra öğretmenlerin yas 
sürecinde olan öğrencilere nasıl 
davranabilecekleri ve yaklaşımda 
nelere dikkat edilmesi gerektiği 
konusunda bilgilendirme yapıldı. 
Seminerde ayrıca, katılımcıların 
yaslı bireylere davranışların ve 
öğretmenlerin derslerde böyle 
öğrencilere yaklaşımlarının nasıl olması 
gerektiğine dair soruları da yanıtlandı. 

The online seminar offered by the 
TAC Counseling Department and 
facilitated by guidance counselors 
Kardeniz Turkmen and Suna 
Babalıklı titled “The Concept of Loss 
and Grief” touched on important 
concepts such as types of grief, grief 
reactions and steps. In addition, 
teachers were given pointers 
about how to approach students 
in the grieving process and what 
should be considered. Participants 
found detailed answers to their 
questions about common behaviors 
of people in grief and the ideal 
teacher approach during lessons 
to students experiencing this. 

“YAŞAMDA 
KAYIPLARIMIZ 
VE YAS”  
THE CONCEPT OF LOSS 
AND GRIEF

AİLEDE ROLLER VE İLETİŞİM
SCHOOL-PARENT INTERACTION MEETING

PDR Bölümünün organize ettiği 
toplantıyı, Bölüm Koordinatörü 
Uzm. Psk. Dan. İlker Kaba ve 
Uzm. Psk. Dan. Suna Babalıklı 
yürüttü. Etkinlik, Zoom uygulaması 
üzerinden psikolojik danışmanların 
kendilerini ve sorumlu olduğu sınıfları 
aktarmalarıyla başladı. Ardından 
etkinliğe katılan velilerin kendilerini 
tanıtmaları istendi ve veli etkileşim 
toplantılarının amacı hakkında 
kısa bilgilendirme yapıldı. “Ailede 
Roller ve Ailede İletişim” konusunun 
anlatıldığı sunumu, velilerimiz ilgiyle 
takip etti ve soru sorup paylaşımda 
bulundular. Velilerimizin etkinliğe 
aktif şekilde katılarak hayatın içinden 
ve aile yaşantılarından örnekler 
vermesi, toplantıyı daha zengin ve 
akıcı hale getirdi. Toplantı iyi dilek 
ve temennilerle sonlandırıldı.

The school-parent interaction 
meeting, co-facilitated on Zoom 
by Mr. İlker Kaba, the coordinator 
of the Counseling Department 
and guidance counselor Suna 
Babalıklı, started with the 
counselors introducing themselves 
and the classes for which they 
are responsible. The parents 
were also asked to introduce 
themselves and brief information 
was shared about the purpose 
of the school-parent interaction 
meetings. The theme of “Roles 
and Communication in the Family” 
was explored. Interested in the 
topic, the parents asked questions 
and shared their own experiences. 
The active participation of our 
parents, giving examples from 
their lives enriched the discussions. 

T A C L I F E
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9 ve 10. sınıf öğrencilerine yönelik 
Oktay Aydın ve Eda Betül Şahin 
tarafından “Ders Seçimi ve YKS 
Sistemi” sunumu gerçekleştirildi. 
10. sınıflara yönelik yapılan YKS 
sunumuna Psikolojik Danışman Suna 
Babalıklı da alan seçimi konusunda 
katkıda bulundu. YKS sisteminin 
detaylı bir şekilde anlatıldığı 
sunumlarda, 9 ve 10. sınıfın YKS’deki 
önemi üzerine vurgu yapıldı. 
Öğrenciler sunumda merak ettikleri 
konulara dair sorularını yönelttiler.

The presentation titled “Academic 
Course Selection and the YKS 
System” for 9th and 10th grade 
students was facilitated by Oktay 
Aydın and Eda Betül Şahin, where 
guidance counselor Suna Babalıklı 
also contributed with a discussion 
about academic track selection. In the 
session where the YKS system was 
explained in detail, the importance 
of 9th and 10th grade content in 
YKS was emphasized. The students 
had the chance to ask questions.

DERS SEÇİMİ 
VE YKS SİSTEM 
SUNUMU 
PRESENTATION ABOUT 
THE YKS SYSTEM 

TARSUS ZİÇEV
MASAL OKUMA ETKİNLİĞİ
TARSUS ZİÇEV- FAIRY TALE PROJECT

11 ve 12. sınıf IB öğrencilerimiz 
Tarsus ZİÇEV’de eğitim gören 
öğrencilerle buluştu. Uzun yıllardır 
ZİÇEV’de eğitim gören öğrencilerle 
farklı projelere imza atan TAC’li 
öğrenciler, bu yıl ilk olarak “Masal 
Okuma Etkinliği” düzenlediler. 
“Hansel ve Gretel” masalını okuyan 
IB öğrencileri, sonrasında da sorular 
sorarak ZİÇEV’li kardeşleriyle 
sohbet ettiler. Yıl sonuna kadar 
farklı projelerle ZİÇEV’li öğrencilerin 
hayatına dokunacak olan TAC’li 
toplum liderlerini tebrik ediyoruz. 

Grade 11 and 12 IB students meet 
ZİÇEV students to read stories 
together. TAC students who have 

been closely working with 
students studying at ZİÇEV 
(Center for Children with Mental 
Disabilities) have organized 
a meaningful “Storytelling 
Activity” with them. After 
reading the famous fairy tale 
“Hansel and Gretel”, grade 11 
and 12 IB students asked some 
follow-up questions and they 
all had a very productive and 
lively discussion together. 
TAC and ZİÇEV students 
are going to prepare other 
activities together. We would 
like to thank our students 
for their contribution to 
this meaningful project.

H A B E R  N E W S
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150 yıldır geleceğe yatırım yapan 
Sağlık ve Eğitim Vakfı, bilinçli nesiller 
yetiştirmeye ve doğal kaynaklarımızı 
korumak için sürdürülebilir enerji 
projelerini artırmaya devam ediyor. 
Gelecek nesillerin eğitimini ve 
dünyanın yarınlarını korumak için 
SAC'de başlatılan GES projesi, TAC'de 
güneş panelleriyle hayat buldu. 
Sağlık ve Eğitim Vakfı, GES projesini 
tüm okullarımızda hayata geçirmek 
için çalışmalarına devam ediyor.

Investing in the future for 150 years, 
Health and Education Foundation 
continues to raise environmentally 
responsible generations and 
expand its sustainable energy 
projects towards protecting natural 
resources. The GES project, initiated 
at SAC to serve this purpose, was 
executed at TAC with the use of 
solar panels. The Foundation is 
working hard to implement the GES 
project in all its affiliated schools.

GES PROJESİ
THE GES PROJECT

T A C L I F E
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GELECEK PLANIMIZ HAZIR, PEKİ 
YA DÜNYANIN GELECEĞİ?
OUR PLAN FOR THE FUTURE IS READY, WHAT ABOUT 
THE FUTURE OF THE WORLD?

PDR Bölümünün organize ettiği 
toplantıyı, Bölüm Koordinatörü 
Uzm. Psk. Dan. İlker Kaba ve 
Uzm. Psk. Dan. Suna Babalıklı 
yürüttü. Etkinlik, Zoom uygulaması 
üzerinden psikolojik danışmanların 
kendilerini ve sorumlu olduğu sınıfları 
aktarmalarıyla başladı. Ardından 
etkinliğe katılan velilerin kendilerini 
tanıtmaları istendi ve veli etkileşim 
toplantılarının amacı hakkında 
kısa bilgilendirme yapıldı. “Ailede 
Roller ve Ailede İletişim” konusunun 
anlatıldığı sunumu, velilerimiz ilgiyle 
takip etti ve soru sorup paylaşımda 
bulundular. Velilerimizin etkinliğe 
aktif şekilde katılarak hayatın içinden 
ve aile yaşantılarından örnekler 
vermesi, toplantıyı daha zengin ve 
akıcı hale getirdi. Toplantı iyi dilek 
ve temennilerle sonlandırıldı.

YÖNETİM - EXECUTIVE BOARD 
Başkan - President: Önay Ok 
Başkan Yar. -Vice President:  
Lebibe Aytekin 
Sayman - Treasurer: Efsun Sızmaz 
Sekreter - Secretary: Ercan Akarpınar 
Asil Üye - Member: Gonca Çelik 
 
YEDEK ÜYELER - RESERVE 
MEMBERS  
Nimet Özel, Zeynep Doğlu, 
Yeliz İpkıran, Gülhan Yüksel 
Kalkan, Hakan İplik   

DENETİM KURULU ÜYELERİ 
INSPECTION COMMITTEE MEMBERS 
Murat Akay, Birsen Babacan Çengel

The school-parent interaction 
meeting, co-facilitated on Zoom 
by Mr. İlker Kaba, the coordinator 
of the Counseling Department 
and guidance counselor Suna 
Babalıklı, started with the 
counselors introducing themselves 
and the classes for which they 
are responsible. The parents 
were also asked to introduce 
themselves and brief information 
was shared about the purpose 
of the school-parent interaction 
meetings. The theme of “Roles 
and Communication in the Family” 
was explored. Interested in the 
topic, the parents asked questions 
and shared their own experiences. 
The active participation of our 
parents, giving examples from 
their lives enriched the discussions. 

2020-2021 TAC Okul Aile Birliği 
Yönetim ve Denetim Kurulu 
seçimlerinin ardından, ilk OAB 
toplantısı gerçekleştirildi. OAB 
yeni yönetim kurulunu tebrik eder, 
kendilerine başarılı bir yıl dileriz.

Following its executive and 
supervisory Board elections, TAC 
Parent-Teacher Association for 
2020-2021 held its first meeting. We 
congratulate the PTA’s new members 
and wish them a successful year.

OAB, YENİ 
YÖNETİM 
SEÇİMLERİ
TAC PARENT-TEACHER 
ASSOCIATION BOARD 
ELECTIONS

H A B E R  N E W S
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Öğrencilerimizin basketbol 
başarısına ilişkin haber 
''Efsaneler Yetiştiren Okul: TAC'' 

başlığı ile 01.11.2020 tarihli Spor Arena 
Plus Dergisi'nde yayınlandı. Yazıda, 
basketbola, 1950’lerden bu yana milli 
takımlar, lig takımları, hatta ABD’deki 
kolej ligi NCAA seviyesinde önemli 
oyuncular kazandıran Tarsus Amerikan 
Koleji (TAC), yeni oyuncularıyla da 
potada yükseliyor, denildi. “Geleceğin 
starlarını yetiştirmek konusunda 
başarılı ve iddialıyız” diyen TAC Spor 
Kulübü Başkanı Ali Çekiç, Tarsus 
Amerikan Koleji NEF’in kadrosunda 

The news article about the 
basketball success of our students 
was published in the Sports Arena 
Plus Magazine on 01.11.2020 with 
the title "The School Which Raises 
Legends: TAC". The main point 
of the article: Tarsus American 
College (TAC), a powerhouse of 

POTADA TAC EFSANESİ 
DEVAM EDİYOR
TAC PLAYERS MAKE HISTORY AT THE 
BASKETBALL COURT

yer alacak TAC’li öğrencilerin belli 
bir not ortalamasını tutturmalarının 
zorunlu olduğunu vurguladı. 
Öğrencilerimizle gurur duyuyor, 
başarılarının devamını diliyoruz.

accomplished basketball players at 
the level of national teams, league 
teams and even at the US NCAA 
level since the 1950s, continue to 
contribute to the game with its 
new players. The President of the 
TAC Sports Club, Ali Çekiç, said, 
"We are successful and determined 
in raising the stars of the future". 
Çekiç reminded that TAC students 
who will be on the TAC NEF 
basketball team must maintain 
a certain grade point average.
We are proud of our students and 
wish them continued success.

T A C L I F E
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YOKK TAKIMI/TEAM (10-D) 
NACİ KEREM HEYBELİ 
YANKI LATİF SEVİL 
HAMİT MERT ÖZBAŞOĞLU 
AKIN BARIŞ GELBUL

DOZUNDA TAKIMI/TEAM (10-E) 
LEVENT ONUR TUNAY 
DENİZ HAYDARDEDEOĞLU 
ALDEMİR KONUK 
MEHMET SEMİH GÜLKESEN

Çevrim İçi Futbol Turnuvası 
etkinliği TACBALL, 22-26 Şubat 
tarihleri arasında 12 takımın 
katılımı ile gerçekleşti. Finale kalan 
YOKK ve DOZUNDA takımlarının 
karşılaşması sonucunda YOKK takımı 
şampiyon oldu. Turnuvaya katılan 
tüm öğrencileri tebrik ederiz.

TACBALL online football 
tournament ended with a final 
game between YOKK-DOZUNDA. 
Meet the champions of the 
TACBALL: YOKK. We thank all 
teams which participated. 

TACBALL

ÇEVRİM İÇİ KIŞ FESTİVALİ
ONLINE WINTER FESTIVAL 

Yaşadığımız bu zor günlerde 
evlerimizde daha kaliteli ve 
eğlenceli zaman geçirmemiz adına 
gerçekleştirilen “Çevrim İçi Kış 
Festivali” ruhsal ve fiziksel olarak 
kendimizi iyi hissetmemizin yanı sıra 
tekrar bir araya gelmemizi sağladı. 
Beden Eğitimi Bölümü tarafından 9 
Ocak’tan başlayarak ocak ayının her 
cumartesi günü gerçekleştirilen ve 
içerisinde “crossfit, tae-bo, zumba” 
etkinliklerinin yer aldığı festivalde, veli 
ve öğrencilerimiz ile buluşarak uzakları 
yakın etmek hepimize çok iyi geldi.

The "Online Winter Festival" 
provided us with the opportunity 
to spend quality and fun time 
together as the school community 
while exercising and improving our 
physical and mental well-being.  
The virtual festival which was 
kicked off by the P.E. Department 
on January 9 and continued for 
three consecutive Saturdays in 
January featured crossfit, taebo 
and zumba exercises bridging 
the gap at the times of lockdown 
and being away from the school.  

H A B E R  N E W S
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