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29 EKİM’İ GURUR VE COŞKUYLA KUTLADIK

OCTOBER 29 REPUBLIC DAY CEREMONY

10 KASIM ATATÜRK’Ü ANMA TÖRENİ
PAYING TRIBUTE TO ATATURK ON NOVEMBER 10

ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLU OLSUN
HAPPY TEACHERS’ DAY

SOSYAL SORUMLULUK: TAC’NİN EĞİTİM FELSEFESİNİN EN TEMEL ÖĞESİDİR
SERVING THE COMMUNITY: A MAIN TENET OF TAC'S EDUCATIONAL PHILOSOPHY

SAC PHOENIX CODING DAYS ŞAMPİYONU TAC
TAC BECOMES THE CHAMPION OF SAC PHOENIX CODING DAYS

9. SINIFLARIN DİSİPLİNLERARASI ÇALIŞMASI
INTERDISCIPLINARY ACTIVITY FOR GRADE 9

THE SAFE SPACE KULÜBÜ’NDEN FARKINDALIK ÇALIŞMASI
HUMAN RIGHTS ADVOCACY BY THE SAFE SPACE CLUB

TAC TEKNOLOJİ VE İNOVASYON KONUŞMALARI SERİSİ
TAC TECHNOLOGY AND INNOVATION TALKS

GIRLS IN TECH MAKER FUARI
GIRLS IN TECH MAKER FAIRE

OKTOBERFEST
OKTOBERFEST AT TAC

VOLEYBOL TAKIMIMIZ MERSİN İL ŞAMPİYONU OLDU!
TAC’S VOLLEYBALL TEAM IS THE MERSIN CHAMPIONS!

TAC BASKETBOL TAKIMI MERSİN İL ŞAMPİYONU
TAC’S BASKETBALL TEAM IS THE MERSIN CHAMPION
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To say...
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Bu yılın....
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29 EKİM’İ GURUR VE 
COŞKUYLA KUTLADIK 
OCTOBER 29 REPUBLIC DAY CEREMONY

 
Müdür Yardımcısı Hasan Turgut'un Konuşması / Remarks by Mr. Hasan Turgut, Vice Principal

2021-2022 Akademik yılı 29 
Ekim Cumhuriyet Bayramı 
etkinliği; Matematik Bölümünün 

organizasyonuyla aktivite 
koordinatörümüz Gülben Dönmez’in 
ve tören hazırlık ekibinin desteğiyle 
ile hazırlanarak 28 Ekim günü 6. 
ders saatinde kutlandı. Emeği 
geçen herkese teşekkür ederiz. 
İstiklal Marşı ve saygı duruşuyla 
başlayan tören, 12. sınıflar ve Yatılı 
Öğrencilerden Sorumlu Müdür 

Yardımcımız Hasan Turgut’un açılış 
konuşmasıyla devam etti. Turgut’un 
tüm TAC Ailesi'ne seslenerek duygu 
ve düşüncelerini paylaşmasının 
ardından farklı sınıf seviyelerinden 
öğrencilerin hazırladıkları sunumlar 
izlendi. Tören videolarını izlemek 
için lütfen fotoğraflara tıklayınız.

Republic Day assembly organized 
by the Mathematics Department 
with the support of Gülben Dönmez, 

the activity coordinator, and the 
organizing team was celebrated on 
October 28, during 6th period. We 
would like to thank everyone who 
contributed. Our ceremony, which 
started with the National Anthem 
and a moment of silence, continued 
with opening remarks by Mr. Hasan 
Turgut, the Vice Principal in charge of 
12th grade and the dormitories. The 
program also featured presentations by 
students from different grade levels.

T A C L I F E
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Cumhuriyet Valsi Korosu, Stickler 
binası önündeki muhteşem 
bahçemizde müzik öğrencilerimizin 
büyük emekleriyle hazırlandı. Koroda 
emeği geçen öğrencilerimize bu 
anlamlı çalışmaları için teşekkür 
ediyoruz. 
 
The Republic Waltz Choir, 
comprised of music students, 
performed a memorable musical 
recital in the garden in front of 
the Stickler building. We would 
like to thank the students who 
contributed for their efforts.

CUMHURİYET VALSİ KOROSU 
REPUBLIC WALTZ CHOIR

CUMHURİYETİN KURULUŞU 
THE PROCLAMATION OF THE TURKISH REPUBLIC

 
TAC’23 Emir T. ve TAC’23 Akın 
Barış G. tarafından hazırlanmış 
olan günün anlam ve önemini 
anlatan video ile günün coşkusunu 
ve gururunu yeniden yaşadık.

The video prepared by Emir T. 
and Akın Barış G. (TAC’23) was 
a meaningful contribution to the 
assembly where we welcomed 
the Republic Day with renewed 
enthusiasm and pride.

H A B E R  N E W S
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Cumhuriyetin olmadığı bir 
Türkiye’de neler yaşanırdı veya 
yaşanamazdı konulu, öğrencilerimiz 
tarafından yapılmış olan çalışmaya 
ait video oldukça başarılıydı. 
 
The video prepared by the students 
showed us the scenario in which 
Turkey was not a Republic and 
what would or would not happen.

CUMHURİYET OLMASA NE OLURDU? 
WHAT IF WE DID NOT HAVE THE REPUBLIC SYSTEM?

YAŞAR NABİ NAYIR ŞİİRLERİ 
THE PROCLAMATION OF THE TURKISH REPUBLIC

 
Yaşar Nabi Nayır tarafından 
Cumhuriyet üzerine yazılmış olan şiiri 
seslendiren öğrencilerimizle birlikte 
aynı duyguları bizler de yaşadık.

The students who lent their voices 
to the poem by Yaşar Nabi Nayır 
about the Republic communicated 
emotions and love for democracy.



T A C L I F E
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YABANCI BASIN VE POLİTİKACILAR 
GÖZÜYLE ATATÜRK VE 
TÜRKİYE CUMHURİYETİ
ATATURK AND THE REPUBLIC OF TURKEY FROM 
THE EYES OF FOREIGN PRESS AND STATESMEN

CAS ÖĞRENCİLERİMİZİN ALZHEIMER DERNEĞİ ZİYARETLERİ 
CAS STUDENTS VISIT ALZHEIMER’S SOCIETY

 
CAS öğrencilerimizin Alzheimer 
Derneği ziyaretlerini paylaştıkları 
videoda, teyze ve amcaların 
babalarının o dönemde 17 yıl askerlik 
yaptığını anlattıkları hikâyeleri, 
Cumhuriyet'in kuruluşunun 
zorluklarını bizlere bir kez daha 
hatırlattı. 
 
The video where TAC’s CAS students 
shared their visits to the Alzheimer's 
Association was a great way of 
sharing with the school community 
the stories by the residents about 
the hardships encountered by 
their fathers back in the day when 
the Turkish Republic was being 
established. Anecdotes such as their 
having served in the military for 
17 years were a powerful reminder 
of these challenging times.

 
Öğrencilerimizin büyük bir araştırma 
sonucu yabancı basında çıkmış, 
20. yüzyılın önemli politikacılarının 
Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti 
ile ilgili açıklamalarını derlediler. 
Öğrencilerimizin paylaştığı bu 
bilgiler, bizlere tüm dünyanın hayran 
olduğu büyük bir öndere sahip 
olduğumuzun gururunu yaşattı.

TAC students compiled the results 
of an extensive research they 
conducted about the opinions of 
the leading politicians of the 20th 
century about Atatürk and the 
Republic of Turkey covered in foreign 
press. Their presentation renewed 
our pride for having a remarkable 
leader admired by the whole world.

H A B E R  N E W S
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Törenimizin öğrencilerimizin 
öğretmenleriyle birlikte coşkuyla 
hazırladıkları ve çaldıkları Onuncu Yıl 
Marşı ile sonlandırılması, bu anlamlı 
güne yakışır bir kapanış oldu. 
 
The enthusiastic performance of 
the Tenth Year March, played and 
sung by students and teachers, 
was a glorious closing to the 
Republic Day celebration.

ONUNCU YIL MARŞI 
TENTH YEAR MARCH

SENİNLE BÜYÜYORUZ! 
REMEMBERING ATATÜRK!

 
Ulu Önderimiz Mustafa Kemal 
Atatürk’ün büyük bir inançla bizlere 
verdiği o sözü; 98 yıldır aklımızda, 
fikrimizde, kalbimizde yaşatıyoruz. 
Biz her yeni gün, Cumhuriyet'in 
sarsılmaz ilkeleriyle büyüyoruz! 

We remember the promise made 
by our great leader, Mustafa Kemal 
Ataturk, with strong determination. 
For 98 years, we have been living 
by the paramount principles of the 
Republic. Happy Republic Day!



T A C L I F E
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10 KASIM ATATÜRK’Ü 
ANMA TÖRENİ 
PAYING TRIBUTE TO ATATURK 
ON NOVEMBER 10

Ülkemizde 133 yıldır Atatürk ilke 
ve inkılaplarına bağlı gençler 
yetiştiren Tarsus Amerikan 

Koleji olarak, Atamızı 10 Kasım 
Atatürk’ü Anma Günü’nde saygı, 
özlem ve minnetle andık. Türk Dili ve 
Edebiyatı Bölümünün organizasyonu 
ve tören hazırlıkları ekibinin 
desteğiyle hazırlanan 10 Kasım 
Atatürk’ü Anma Töreni saat 09.05’te 
2 dakikalık siren sesi ile başladı. 
Anma töreni, saygı duruşu ve İstiklal 
Marşının ardından 9. sınıflardan 
sorumlu Müdür Yardımcımız Soner 

Çarkçı’nın açılış konuşmasıyla devam 
etti. Farklı sınıf seviyelerinden 
bu anlamlı gün için hazırlanan 
öğrencilerin sunumları, bizlere duygu 
dolu anlar yaşattı. Atamızı sevgi, saygı 
ve özlemle anıyoruz. 
 
As the members of the Tarsus 
American College community, home 
to young people who are committed 
to Atatürk's principles and reforms 
for 133 years, we commemorated 
Ataturk with high esteem, longing and 
gratitude on the 10th of November, 

Atatürk Memorial Day. The online 
assembly, which was prepared with 
the support of the Turkish Language 
and Literature Department, started 
at 9.05 with the sound of a 2-minute 
siren. Following a moment of silence 
and the National Anthem, the 
commemoration ceremony continued 
with remarks by our vice principal, 
Mr. Soner Çarkçı. The presentations of 
students from different grade levels 
were very emotional, serving as a 
reminder of how Ataturk’s memory 
is still alive in young people’s minds.

9. sınıflardan 
sorumlu Müdür 

Yardımcımız Soner 
Çarkçı’nın açılış 

konuşması.
 Opening remarks 

by Soner Çarkçi, 
Vice Principal 

for Grade 9.

H A B E R  N E W S
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Tören alanımızın görüntüsü ile 
başlayan video, öğrencilerimizin 
Atatürk büstüne taşıdıkları çelenk 
ile devam etti. Bu anlamlı videoda 
emeği geçen öğrencilerimize 
teşekkür ediyoruz: 
 
The video which starts with a shot 
of the ceremony area continues 
with TAC students carrying the 
wreath to the Ataturk statues on 
campus. We thank all students 
who contributed to the video.

ATATÜRK BÜSTÜNE ÇELENK  
WREATH-LAYING ON ATATURK BUST

ATATÜRK’Ü ANLAMAK 
UNDERSTANDING ATATURK

 
Atatürk’ü anlatan öğrencilerimizle 
birlikte aynı duyguları bizler 
de yaşadık. Emeği geçen 
öğrencilerimize teşekkür ediyoruz.

The students who told about 
Ataturk made us experience the 
same sentiments. We thank the 
students who contributed.



T A C L I F E
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Ata Türkülerini bağlama, cajon ve piyano üçlüsüyle 
birleştiren Selin, Gamze ve Elvin'e teşekkürlerimizi 
sunuyoruz. 

ATA TÜRKÜLERİ: 
EKLEMEDİR KOCA KONAK 
FOLK SONGS FOR ATATURK

YERYÜZÜ 
AŞKIN YÜZÜ 
OLUNCAYA DEK 
POEM FOR ATATURK

 
Atatürk videoları eşliğinde başarılı 
şiir performansından dolayı 
Onur G.’ye teşekkür ediyoruz.

We thank Onur G. (TAC’25) for 
his successful poem performance 
accompanied by Ataturk videos.

 
We thank Selin, Gamze and Elvin who combined 
traditional bağlama with cajon and piano to perform 
a creative musical fusion of Turkish folk ballads.

H A B E R  N E W S
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Günün anlam ve önemine uygun 
olan “Deli Mavi” şarkısını piyano 
ve gitar eşliğinde seslendiren 
öğrencilerimize bu güzel 
performanlarından dolayı teşekkür 
ediyoruz. 
 
We thank the students who gave 
an impressive rendition of the song 
titled “Deli Mavi”, with lyrics well 
suited to the significance of the day.

DELİ MAVİ 
SONG FOR ATATURK

GÖRSEL SANATLAR  
10 KASIM ÇALIŞMALARI 
ATATURK MEMORIAL DAY BY VISUAL ARTS STUDENTS

 
Farklı alanlarda yetenekleri 
olan öğrencilere sahip olmanın 
gururunu yaşatan Görsel Sanatlar 
öğrencilerimize 10 Kasım temalı 
çalışmaları için teşekkür ediyoruz.

We thank our Visual Arts 
students, who showcased their 
talents in art by creating artwork 
around the theme of Ataturk.

T A C L I F E
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Törenimizi “Yollarda Bulurum 
Seni” parçasıyla sonlandırarak, Ulu 
Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü tüm 
TAC Ailesi olarak saygıyla andık, 
sonsuza kadar izinde olduğumuzu 
bir kez daha vurguladık.
 
We concluded the assembly 
with the song “Yollarda Bulurum 
Seni”, remembering Ataturk with 
respect as the whole TAC family 
with a renewed commitment 
to walk in his footsteps.

ŞARKI-ŞİİR PERFORMANSI: 
YOLLARDA BULURUM SENİ 
SONG-POEM PERFORMANCE

H A B E R  N E W S
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BAŞÖĞRETMENİMİZ 
ATATÜRK VE 
GELECEĞİMİZİN MİMARI 
ÖĞRETMENLERİMİZİN GÜNÜ 
KUTLU OLSUN 
HAPPY TEACHERS’ DAY

 
Hazırlık Sınıfları Müdür Yardımcısı Aslı Son'un tören açılış konuşması. 
Opening Remarks by Aslı Son, Vice Principal of Prep Classes

T A C L I F E
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Başöğretmenimiz Mustafa 
Kemal Atatürk’ün de 
dediği gibi; “Dünyanın her 

tarafında öğretmenler, insan 
topluluğunun en fedakâr ve 
saygıdeğer unsurlarıdır”. Bunun 
bilinciyle Tarsus Amerikan Koleji 
İkinci Yabancı Diller Bölümü 
öğretmenlerinin önderliğinde 
24 Kasım Öğretmenler 
Günü coşkuyla kutlandı. TAC 
öğretmenleri ve öğrencilerinin 
hazırlayıp sunduğu 24 Kasım 
Öğretmenler Günü ile ilgili 
eğlenceli skeçlerin yer aldığı, 
anlamlı mesajların verildiği, 
öğretmenliğin ne kadar kutsal 
bir meslek olduğunun önemine 
vurgu yapılan çeşitli gösterilerle 
okulumuzda bu anlamlı günü 
kutladık, Saygı duruşu ve İstiklal 
Marşı ile başlayan törenimiz, 
Hazırlık sınıflarından sorumlu 
Müdür Yardımcımız Aslı Son’un 
günün önemini vurgulayan 
konuşmasıyla devam etti. 
 
As our head teacher Mustafa 
Kemal Atatürk said, “Globally, 
teachers are the most altruistic 
and respected members of 
their communities.” This was 
the theme of TAC’s Teachers 
Day celebration organized by 
the Second Foreign Languages 
Department on 24 November. 
We marked this meaningful day 
with various skits prepared and 
presented by TAC teachers and 
students, meaningful messages, 
and emphasizing the importance 
of teaching as a truly sacred 
profession. The ceremony 
which started with a moment of 
silence and the national anthem 
continued with remarks by Aslı 
Son, Vice Principal of Prep classes.

 
Törenimizin sunuculuğunu yapan öğrencilerimiz TAC’25 Göksu M. ve TAC’25 
Doğa Cansın M.’ye teşekkürlerimizi sunuyoruz. 
We would like to thank our students TAC'25 Göksu M. and TAC'25 Doğa 
Cansın M. for being the hosts.

''SENDE BAŞLAR HER ŞEY'' 
POEM FOR TEACHERS

 
Öğrencimiz TAC’24 Bora S.’nin öğretmenlerine hitaben okuduğu “Sende 
Başlar Her Şey” adlı şiiri için teşekkür ediyoruz.
We thank Bora Sezginsoy from the class of 2024 for his poem which 
highlights the teacher as the source of every learning.

H A B E R  N E W S
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9. sınıf tiyatrosever öğrencilerimiz, 
“Hababam Sınıfı” filminden bir kesiti 
günümüze uyarlayarak canlandırdı. 
Bizleri geçmişe götüren ve çok güldüren 
bu güzel oyunları için öğrencilerimize 
çok teşekkür ediyoruz. 
 
The students of grade9 with passion 
for drama acted a section of the film 
“Hababam Sınıfı” by adapting it to the 
present day. We would like to thank 
them for their nostalgic yet entertaining 
contribution to the ceremony,

''HABABAM SINIFI''NDAN BİR KESİT 
SKIT FROM THE FILM “HABABAM SINIFI”

ÖĞRENCİLERİMİZİN TİYATRO 
PERFORMANSLARI 
STUDENT DRAMA PERFORMANCE

 
“Benim asıl anlatılacak yanım 
öğretmenliğimdir” diyen Atamızın 
bu mirasını tiyatro performanslarıyla 
yansıtan öğrencilerimize çok teşekkür 
ediyoruz.

We thank the students for the 
enactment of a dinner table 
conversation with Ataturk who said 
“the real thing that should be told 
about me is my being a teacher”



T A C L I F E
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Öğretmenlik; akademik disiplinlerin ötesinde, öğrencilere 
yaşam becerileri sağlayan bir meslektir. Sabır, emek, 
özveri ve sevgi üzerine kurularak ilmek ilmek işlenir. 
Tam 133 yıldır bu yaklaşımın ışığında eğitim veren köklü 
bir kurum olarak, TAC Toplum Hizmetleri kapsamında 
beraber çalıştığımız köy okullarındaki, ZİÇEV ve İşitme 
Engelliler Derneğindeki öğretmenlerimizi 24 Kasım 
Öğretmenler Gününde unutmadık. TAC öğrencileri, bu 
kurumlarda çalışan değerli öğretmenlerimizin emekleri 
için bir kez daha teşekkür etmek istedi. Öğrencilerimiz, 
ziyaretlerine giderek öğretmenlere özverili çalışmaları 
için şükranlarını ve saygılarını sundular. 
 
Transcending academic disciplines, teaching is the 
profession of imparting life skills to students. It is 
characterized by patience, dedication, selflessness, 
and love. As a long-established academic institution 
providing education with this awareness for 133 years, 
TAC reached out to the teachers of the village schools, 
ZİÇEV and the Association for the Hearing Impaired, 
which are our partners in community service activities, 
for the Teachers' Day. TAC students paid a visit to these 
teachers to thank them for their valuable efforts.

ÖĞRENCİLERİMİZ ZİÇEV 
VE İŞİTME ENGELLİLER 
DERNEĞİ ÖĞRETMENLERİNİ 
ZİYARET ETTİLER 
TAC STUDENTS VISIT THE TEACHERS OF 
ZİÇEV AND THE ASSOCIATION FOR THE 
HEARING IMPAIRED

ECHO'24 TAC’nin gurur kaynağı müzik grubu 
Echo’24, öğretmenleriyle birlikte 
“Senden, Benden, Bizden” ve 
“Resimdeki Gözyaşları” adlı şarkıları 
potpori şeklinde seslendirdiler. 
Oldukça keyfli olan müzik şöleninde 
yer alan öğretmen ve öğrencilerimize 
teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Echo'24, TAC’s music band, 
accompanied their teachers in 
performing the songs "Senden, 
Benden, Bizden" and "Resimdeki 
Gözyaşları" as a medley. We 
would like to thank the teachers 
and students who brought 
these happy moments to us.

H A B E R  N E W S
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Her yıl olduğu gibi bu yıl da TAC 
Ailesinde 5 yıl ve katlarını dolduran 
üyelerimize Öğretmenler Günü 
Kutlamasında plaketleri takdim 
edildi. Kendilerini tebrik ediyor, 
birlikte geçireceğimiz uzun yıllar 
diliyoruz. Okul müdürlerimize, tüm 
TAC Ailesinin yaşamlarına kattıkları 
değerler ve verdikleri emekler için 
TAC Ailesi adına çiçekle birlikte 
saygılarımızı sunduk. 
 
As part of our annual tradition 
for the Teachers’ Day, TAC staff 
members who completed their 5th 
year of service and multiples were 
presented recognition plaques 
during the Teachers’ Day dinner. Our 
congratulations to them with the 
hope of many more years together 
at TAC. During the dinner, the 
senior administrators of TAC were 
presented flowers as a token of the 
school community’s appreciation of 
their dedicated efforts.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLAMA 
YEMEĞİNDE PLAKET GURURU 
LONG-SERVING TAC STAFF HONORED IN THE 
TEACHERS’ DAY DINNER

OKUL AİLE BİRLİĞİNİN 
ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLAMASI 
TAC PTA CELEBRATES TEACHERS’ DAY

 
Okul Aile Birliğine, TAC öğretmenleri 
adına “Adana Çocuk Evleri Sitesi”ne 
yaptıkları anlamlı bağış ile bizleri 
onurlandıkları için teşekkür ediyoruz. 
Okul Aile Birliği üyeleri, yaptıkları 
bağış sonrasında verdikleri plaketle 
tüm TAC Ailesini gururlandırdı..

On behalf of all TAC teachers, we 
thank the Parent-Teacher Association 
Members for their meaningful 
donation to the “Adana Çocuk Evleri 
Sitesi”. The recognition plaque they 
prepared for teachers was a kind 
gesture honoring the commitment of 
educators.
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TAC ÖĞRENCİLERİNDEN 
MUHTEŞEM YENİ YIL 
KONSERİ 
CELEBRATING THE NEW YEAR WITH 
ECHO MUSIC BAND

21

 
Müzik sınıfı öğrencilerimizin, büyük emeklerle hazırladıkları Yeni Yıl Konserlerini 
bir keyifle izledik. Sergiledikleri müzik şöleninden dolayı kendileriyle gurur 
duyduk. Öğrencilerimizi ve emeği geçenleri tebrik ediyor, bir sonraki konserlerini 
sabırsızlıkla bekliyoruz. 
 
TAC’s New Year’s Concert prepared with the dedicated efforts of the music 
students treated the audience to a musical feast. We congratulate the students 
and those who contributed and look forward to their next concert.

H A B E R  N E W S
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VAKFIMIZIN YENİ 
YÖNETİM KURULU 
GÖREVİ DEVRALDI 
NEW BOARD OF 
DIRECTORS AT THE 
FOUNDATION

Vakfımızın Yönetim Kurulunda 
2019-2021 döneminde büyük 
bir gururla hizmet veren 

mezunlarımız görev sürelerini 
tamamladı. Bayrağı, 11 Aralık 2021 
günü yapılan Mütevelli Heyeti 
Toplantısı’nda, yine mezunlarımızdan 
oluşan yeni Yönetim Kuruluna teslim 
etti. SEV’in yeni dönem Yönetim 
Kurulu'nu sizlerle paylaşmaktan 
gurur ve mutluluk duyuyoruz. 
Önümüzdeki 3 yıl boyunca görev 
yapacak olan Piraye Erdem (ACI’80) 
başkanlığındaki Yönetim Kurulu 
aşağıdaki isimlerden oluşmaktadır. 
Yeni Yönetim Kurulumuz da 
Vakfımızın, “Akademik düzeyi ve 
sosyal bilinci ile değer katan, çok 
yönlü, mutlu ve evrensel bireyler 
yetiştirmek” misyonu doğrultusunda 
hizmet etmeye devam edecektir. 
 
The graduates of our schools 
who proudly served on the Board 
of Directors of our Foundation 
completed their term of office 
for 2019-2021. They handed over 
their duties to the new Board of 
Directors, which again consists 
of our graduates, at the Board of 
Trustees Meeting held on December 
11, 2021. We are very pleased and 
proud to share the new members of 
the SEV Board of Directors, chaired 
by Piraye Erdem (ACI'80). The 
Board, with its new members listed 
below, will serve for the next three 
years. The new Board of Directors 
will continue to work towards the 
Foundation's mission of "nurturing 
globally-minded, well-rounded, 
happy individuals who make positive 
contributions to society by way of 
their academic achievements and 
social consciousness".

 
Piraye Erdem (ACI'80) 
SEV Yönetim Kurulu Başkanı 
SEV Chairperson of the Board

T A C L I F E
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SOSYAL SORUMLULUK: 
TAC’NİN EĞİTİM 

FELSEFESİNİN EN TEMEL 
ÖGESİDİR 

SERVING THE COMMUNITY:  
A MAIN TENET OF TAC'S EDUCATIONAL 

PHILOSOPHY
 

Toplum hizmeti çalışmaları ve sosyal sorumluluk projeleri, TAC okul toplumunu tanımlayan en temel eğitim 
felsefelerinden biridir. Toplum liderleri yetiştiren okulumuzda, farkındalık çalışmaları ve çeşitli toplum hizmeti 
projeleri, öğrencileri gerçek hayata hazırlayan becerilerin temelini oluşturur. 134 yıllık sosyal sorumluluk bilinci 

bu yıl da farklı alanlarda ve disiplinlerde devam etti. 
 

Community service work and social service projects are the most fundamental aspects of the school ethos. At 
TAC, home to community leaders for many generations, awareness raising and community service activities 
are the foundations of skills which prepare students for real life. The 130-year old service learning culture is 

being maintained during the current school year through various projects in many areas.

H A B E R  N E W S
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11 ve 12 IB öğrencilerimiz, yılın 
başında ormanların önemini 
vurgulamak ve okulumuzun 

yanında bulunan tarihi mirasımızın 
korunmasına dikkat çekmek için, 
Tarsus Belediyesi ve Boğaziçi 
Üniversitesi ile iş birliği içinde 
Gözlükule Höyüğü temizlik 
kampanyası düzenledi.
Tarsus Gözlükule Kazıları Araştırma 
Merkezi, Boğaziçi Üniversitesine 
bağlı kazıların yürütüldüğü 
Gözlükule Höyüğü’nün yakınında 
eski bir çırçır fabrikasında yer 

TARSUS 
GÖZLÜKULE 
HÖYÜĞÜ 
TEMİZLİK 
ÇALIŞMALARI 
CLEANING THE HISTORIC 
GÖZLÜKULE MOUND

almaktadır. Okulumuzun da hemen 
yanında olan bu merkezin değerli 
hocaları ve TAC öğrencileri iş birliği 
içinde, bu tarihi mirasın korunması 
için çalışmaktadırlar. Kazı merkezi 
ziyaretinden sonra, okulumuz IB 
CAS Koordinatörü Fatma Yiğitoğlu 
gözetiminde Gözlükule Höyüğü 
temizlik çalışması yapıldı. Yıl 
boyunca devam edecek olan bu 
farkındalık çalışması kapsamında; 
okulumuzun çevresine park eden 
araçların sürücüleri de bilgilendirildi 
ve doğal bir park olan Gözlükule 
Höyüğü alanına çöp atılmaması 
konusunda uyarıldı. Öğrencilerimize 
teşekkür ediyoruz.
 
In collaboration with the 
Municipality of Tarsus and Boğaziçi 
University, TAC’s grade 11 and 12 
IB students organized a cleaning 
campaign at the Gözlükule Mound 
in the beginning of the year to 
emphasize the importance of forest 
areas and the need to protect this 
historical and cultural legacy which 

is located right across from the 
school campus. Tarsus Gözlükule 
Excavations Research Center is 
located in an old cotton gin factory 
near the Göztepe Mound, where 
excavations are conducted under 
the auspices of Boğaziçi University. 
The senior academicians which 
are a part of the Center and TAC 
students have been working to 
preserve this historical heritage 
which is right next to our school. 
After the visit to the Research 
Center, the students cleaned the 
litter in Gözlükule Mound under 
the supervision of TAC’s IB CAS 
Coordinator, Mrs. Fatma Yiğitoğlu. 
As part of this awareness raising 
campaign which will continue 
throughout the year, the drivers 
of the vehicles parked around the 
school campus were also informed 
and warned about not throwing 
garbage in this historic area, which 
is also a natural park. TAC thanks all 
students who have contributed to 
the campaign.
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Okulumuz uzun yıllardır Zihinsel 
Engelli Çocuklar Eğitim 
merkezinin Tarsus şubesiyle 

farkındalık ve sosyal sorumluluk 
projeleri çalışmalarında işbirliği 
yapmaktadır. Bu değerli eğitim 
kurumunda çalışan öğretmen ve 
öğrencileri bu yıl da unutmadık ve 
Öğretmenler Günü öncesinde ziyaret 
ederek emekleri için onlara teşekkür 
ettik. TAC’li öğrencilerin orada eğitim 
gören kardeşleriyle buluştuğu etkinlik 
sonunda, yıl boyunca Covid-19 salgının 
izin verdiği şekilde yapılacak etkinlikler 
planlandı. Yapılan planlamaya göre; 
ZİÇEV’de eğitim gören ancak maddi 
durumu yeterli olmayan aileler için 
TAC’li IB öğrencileri “Askıda Ders” 
kampanyası düzenleyecek ve bu 
öğrencilerin ikinci dönemde daha 
çok ders saatinden faydalanması 
sağlanacak. Duyarlılıkları için 
öğrencilerimize çok teşekkür ederiz.

TAC has a long-time partnership 
with the Tarsus branch of ZİÇEV, 
Education Center for Children 
with Mental Disability, for various 
awareness-raising and community 
service projects. This year, we visited 
the teachers and students working in 
this valuable educational institution 
in advance of the Teachers' Day and 
thanked them for their dedication. 
At the end of the visit when TAC 
students spent time with the 
students, other events were planned 
for the year as allowed by the 
Covid-19 pandemic. According to the 
plan, TAC’s IB students will organize 
a campaign called "Lesson to Share" 
for families of students at ZİÇEV with 
limited financial means to make sure 
that these students will be involved 
in more lesson hours in the second 
semester. We would like to thank 
our students for their care for their 
community.

ZİÇEV AİLELERİ 
İÇİN ASKIDA DERS 
LESSON TO SHARE FOR 
ZİÇEV FAMILIES
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TAC’li IB öğrencileri, işaret dili öğrenmeye 
başlayarak okulumuzda farkındalık yarattı. 
Törenlerimizde işaret diliyle hazırlanmış 

bölümler konularak, okul toplumumuzun konuya 
olan ilgisi arttırıldı. Okul tanıtım filmimizi işaret 
diliyle tercüme eden öğrencilerimiz, bu fikrin nesiller 
boyu devam etmesini hedeflemektedir. Okulumuzda 
engelleri ortadan kaldıran, engelli bireyleri topluma 
kazandıran bilincin sürdürülebilir hâle gelmesini 
hedeflemekteyiz. Öğrencilerimizin bu konuya ilgisini 
takdir ediyor ve teşekkür ediyoruz. 
 
TAC’s IB students started to learn sign language 
as the first step in creating awareness in the school 
community about visual impairment. Sections with 
sign language interpreting were included in our 
national day ceremonies drawing attention of the 
school community to the disability. The students who 
translated TAC’s promotional video to sign language 
aim to sustain this project as their legacy for TAC. TAC 
community is determined to build awareness among 
the school community on removing such barriers 
faced by individuals with disabilities, helping with 
their reintegration into society. TAC is appreciative of 
its students who take action about social issues.

ENGELLER BİZİ 
DURDURAMAZ 
TAC STUDENTS HELP REMOVE 
BARRIERS

ÖĞRETMENLER 
GÜNÜNÜZ KUTLU 

OLSUN. EMEKLERINIZ 
IÇIN TEŞEKKÜR 

EDERIM.

T A C L I F E
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Beyaz Baston Görme Engelliler 
Haftası Kapsamında, TAC’li 
IB öğrencileri farkındalık 

çalışmaları yaptılar. Okulumuzun 
toplumdaki her bireyi kucaklayan 
felsefesini duyurmayı hedefleyen 
çalışma kapsamında, 9. sınıf 
öğrencileri, 11 ve 12. sınıf IB 
öğrencileri, “Engellere Gözümüzü 
Kapatmıyoruz” sloganıyla farkındalık 
çalışmaları yaptılar. Tarsus Görme 
Engelliler Merkezini ziyaret eden 
öğrencilerimiz, derslerde ve okul 
bahçesinde etkinlikler yaptı, sokak 
röportajları ile “engelleri aşan TAC” 
fikrini yaymaya çalıştı. Toplum 
Hizmeti Koordinatörü Fatma 
Yiğitoğlu gözetiminde yapılan 
etkinlikler için öğrencilerimize 
teşekkür ediyoruz. 
 
TAC’s IB students took the lead in 
the awareness activities as part of 
the “White Stick” Visual Impairment 
Awareness Week. Promoting the 
educational philosophy of TAC, which 
is inclusive of all every individual 
in the society, TAC’s 9th graders 
with grade 11 and 12 IB students 
led awareness activities with the 
slogan "We Do Not Turn a Blind 
Eye to Barriers". Visiting the Tarsus 
Center for the Visually Impaired, 
our students held events in the 
classroom and in the school garden, 
taking the idea that “TAC tries to 
remove barriers” outside the campus 
boundaries through street interviews. 
TAC thanks students for the activities 
which had the supervision of Ms. 
Fatma Yiğitoğlu, the school’s 
Community Service Coordinator.

ENGELLERİ AŞAN KAMPÜS: TARSUS AMERİKAN KOLEJİ
CAMPUS OVERCOMING BARRIERS: TARSUS AMERICAN COLLEGE

H A B E R  N E W S
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Türkiye için liderler, dünya için 
liderlik” felsefesiyle öğrenci 
yetiştiren okulumuzda, 

öğrencilerimizin eğitim sonrası 
yerel halkı ve kültürünü tanımaları, 
bulundukları çevreyle iletişimde 
olmalarına yönelik pandemi 
nedeniyle bir süredir ara verdiğimiz 
çalışmalarımıza yeniden başladık. 
IB Bilgi Kuramı ve IB CAS programı 
kapsamında; 11 ve 12. sınıf IB 
öğrencilerimizle, Eshab-ı Kehf 
mağarasında bilginin kaynağını, 
güvenilirliğini, dil ve kültür arasında 
bağı araştırdığımız bir farkındalık 
gezisi düzenledik. Gezinin en önemli 
kısmı, yerel halkla edilen sohbetler, 
zeytin ve zeytincilik kültürü üzerine 
edinilen bilgiler oldu. “Keçiboynuzu 
nedir, pekmezi nasıl elde edilir” 
gibi sorularla öğrencilerimizin daha 
önce görmedikleri bir ortamda, 
zeytin bitkisinin mitolojik ve kültürel 
bağlarını yerel halktan dinlemeleri 
ilgi çekiciydi. TAC kampüsüne bu 
kadar yakın mesafede böyle eski 
mağaraların varlığını öğrenmek 
de heyecan vericiydi. Öte yandan, 
orman ve çevre bilinci gelişmiş 
öğrencilerimiz, bölgenin kirli ve 
gereken özeni gösterilmemiş hâlini 
görmekten dolayı üzüntü duydular. 
 
Driven by the school motto  
"Leaders for Turkey, Leadership for 
the World", TAC’s students resumed 
their onsite learning in the city of 
Tarsus, following the interruption 
with the pandemic, which helps 

ESHAB-I KEHF, TARSUS MÜZELERİ FARKINDALIK 
GEZİSİ VE ZEYTİN HASADINDA TAC’LİLER
TAC’S FIELD TRIP TO ESHAB-I KEHF AND TARSUS MUSEUMS AND THE 
OLIVE HARVEST

students to get to know about their 
local community and culture and to 
interact with it. To reinforce learning 
in IBDP’s ToK and CAS components, 
the school organized a field trip 
with grade 11 and 12 IB students to 
the historic cave of Eshab-ı Kehf, 
where we explored the source of 
knowledge, its reliability, and the 
link between language and culture. 
It was exciting to know that such 
ancient caves exist so close to the 
TAC campus. The most important 
part of the trip was the conversations 

with the locals, finding out more 
about olives and their production. 
It was exciting for students to listen 
to the mythological and cultural 
background of the olive plant 
from them in an environment they 
had never been before, led by the 
questions "What is a carob plant”, 
“How is molasses produced?" On the 
other hand, it was a bit upsetting 
for the environment-minded TAC 
students to see the dirty and 
neglected state of the area of their 
visit.

T A C L I F E
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Yatılı ve gündüzlü TAC 
öğrencilerimiz, ailelerinin 
de desteğiyle Alzheimer 

dernekleriyle pandemi döneminde 
ara verdikleri çalışmalara yeniden 
başladılar. Bu çalışmaların TAC 
okul ortamında da yapılıyor olması 
öğrencilerimizi ayrıca mutlu etti. 
Yılın başından itibaren IB CAS 
Koordinatörümüz Fatma Yiğitoğlu 
süpervizörlüğünde, öğrencilerimiz 
Eylül ayından itibaren Tarsus 
Alzheimer Derneği ile iş birliği 
içerisinde çeşitli projelerde yer 
aldılar. 29 Ekim’in anlam ve önemiyle 
ilgili çalışmalar, Mersin ili Alzheimer 

TARSUS ALZHEIMER DERNEĞİ İLE 
SOSYAL SORUMLULUK ÇALIŞMALARI
COMMUNITY SERVICE PARTNERSHIP WITH TARSUS 
ALZHEIMER'S ASSOCIATION

Farkındalık Çalışmaları için video 
hazırlama ve el sanatları kursuna 
destek gibi etkinliklere katıldılar. Yeni 
yılda ise okulumuz Sadık Paşa Fuaye 
alanında yaklaşık 25 yaşlı amca ve 
teyzemize kutlama hazırlayarak, 
öğrencilerimiz ilk dönemde anlamlı 
birçok etkinliğe imza attılar. 
 
With the support of their families, 
a group of TAC students take the 
lead in the school’s partnership with 
Alzheimer's associations, from which 
they took a forced break during 
the pandemic. The fact that the 
activities hosted by the TAC campus have returned is pleasing for all. 

The students have been involved 
in various projects in cooperation 
with the Tarsus Alzheimer's 
Association since September 
under the supervision of Fatma 
Yiğitoğlu, TAC’s CAS Coordinator, 
including discussions on the 
importance of the Republic Day 
of October 29, preparing a video 
towards Alzheimer's awareness in 
Mersin, and supporting a handicraft 
training. For the New Year, they 
also organized a celebration for 
approximately 25 senior visitors in 
Sadik Pasha Foyer, which we hope 
will be the first of many meaningful 
activities to take place during the 
year.

H A B E R  N E W S
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1930’larda kurulan Kösbucağı 
İlk ve Ortaokulu, beş farklı 
köyden gelen 200 öğrenciye 

eğitim imkânı sağlıyor. Kösbucağı 
İlkokulu ve Ortaokulunun kütüphane 
ihtiyaçları, TAC Hazırlık Sınıfı 
öğrencilerimizden Asya’yı harekete 
geçirdi. Kendi aralarında yaptıkları 
duyuru ve çalışmalarla topladıkları 
kitapları Kösbucağı İlkokulu 
öğrencileriyle birlikte kütüphaneye 
yerleştirmenin sevincini yaşadılar. 
Sağlık güvenliği nedeniyle tüm 
Hazırlık sınıfı öğrencilerinin eşlik 
etmesi mümkün olmadığından, 
aralarından seçtikleri iki öğrencimiz 
Asya ve Ali Emir bu görevi üstlendiler. 
Kösbucağı İlk ve Ortaokulu’na 
kitapları götüren öğrencilerimize 
Okul Başdanışmanımız Mr. Trujillo ve 
Hazırlık Sınıflarından Sorumlu Müdür 
Yardımcımız Aslı Son da eşlik etti. 
Kitapların teslim edildiği etkinlik; 
Kösbucağı ilkokulu Müdürü Durmuş 
Yılmaz, Ortaokul Müdürü Eyüp Fidan, 

İlkokul Müdür Yardımcısı Yunus Emre 
Keskin ve Ortaokul Müdür Yardımcısı 
Mehmet Batmaz’ın öğrencilerimizi 
sıcak karşılamasıyla başladı. Daha 
sonra Mersin İl Milli Eğitim Şube 
Müdürü İlhan Sabit Memiş ve Erdemli 
İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Erdoğan 
Tekin’in eşlik etmesiyle okul turu 
yapıldı ve ardından tamamlanmış 
kütüphane ziyaret edildi. Öğrencilerin 
kitaplara olan ilgileri ve kitapları 
ellerine aldıklarındaki mutlulukları 
bizleri duygulandırdı. “Her kitap 
dünyaya açılan penceredir” sözüyle 
biraz olsun okulumuz haricindeki 
öğrencilere de katkımız olması 
bizler için büyük bir mutluluk 
kaynağı oldu. TAC’26 öğrencilerinin, 
eğitim döneminin henüz ilk yarısı 
tamamlanmadan, TAC’nin en önemli 
geleneklerinden biri olan toplum 
hizmetine duyarlılıklarını göstermeleri 
hepimizi mutlu etti. Bu kadar kısa 
sürede topluma katkının önemini 
öğrencilerimize aktarabilmiş olmak 
bizleri ayrıca gururlandırdı. 
 
Established in the 1930s, Kösbucak 
Primary and Secondary School 
provides education to 200 students 
coming from five different villages. 
Their need for a library mobilized 
TAC’s prep students who eventually 
had the opportunity of placing the 

books, which they had collected 
through the announcements within 
the school, in the shelves of the 
library of the village school together 
with the host students. Since it was 
not possible to take all Prep class 
students due to health precautions, 
two Prep students, Asya and Ali Emir, 
took on the task of representing the 
students. They were accompanied by 
Mr. Trujillo, Head of School and Aslı 
Son, VP in charge of Prep classes. The 
trip organized to deliver the books 
started with the warm welcome of 
Durmuş Yılmaz, Kösbucak Primary 
School Principal, Eyüp Fidan, 
Secondary School Principal, Yunus 
Emre Keskin, Primary School Vice 
Principal and Mehmet Batmaz, Middle 
School Vice Principal. Afterwards, a 
school tour was held accompanied by 
İlhan Sabit Memiş, Branch Manager at 
the Mersin Provincial Education Office 
and Erdoğan Tekin, Branch Manager 
at the Erdemli District Education 
Office, and then the library, which 
was now full of books, was visited. 
We were touched by the students' 
interest in the books and their smiles 
as they looked through them. It was 
a great source of happiness for us 
to have expanded the perspectives 
of students outside of our school 
with the belief that "every book is 
a window to the world". We were 
all happy that TAC’s class of 2026 
showed this sensitivity to helping 
their community, one of the most 
important aspects of the TAC ethos, 
before the first half of the academic 
year was completed. We were proud 
to be able to convey the importance 
of service to society in such a short 
time to our first-year students.

TAC ÖĞRENCİLERİNDEN ANLAMLI 
BİR TOPLUM HİZMETİ DAHA
A MEANINGFUL COMMUNITY SERVICE INITIATIVE 
BY TAC STUDENTS
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KÖKLÜ GELENEĞE 
YENİ PROJELERLE 
DEVAM EDİYORUZ
CARRYING THE TIME-
REVERED TRADITION 
INTO THE FUTURE



Öğrencilerine sosyal sorumluluk 
bilinci kazandırmayı ilke 
edinen Tarsus Amerikan 

Koleji, her yıl olduğu gibi, 2021-
2022 eğitim ve öğretim yılının 
başlangıcından itibaren Toplum 
Hizmeti faliyetlerine, kökleşmiş 
çalışmalarının yanı sıra yeni projeler 
de ilave ederek devam etmektedir. 
Yakın çevresine ve yaşadığı 
topluma faydalı bireyler yetiştirme 
misyonundan hareketle, okuldaki her 
akademik bölüm Toplum Hizmeti 
projeleriyle öğrencilerinin eğitim-
öğretim sürecine destek olmaktadır. 
TAC’nin en köklü Toplum Hizmeti 
projelerinden biri olan “Gezici 
Kütüphane” etkinliği, 1961 yılından 
bu yana Tarsus’un civar köylerinde 
yaşayan öğrencilerine kitap 
götürmeye devam etmektedir. Tarsus 
Amerikan Koleji, civar köylerde 
yaşayan öğrencilerin başarılı ve 
mutlu bireyler olarak yetişmeleri 
için farklı projelerle de onlara 
ulaşmaya devam edecektir. Emeği 
geçen herkese teşekkür ediyor, 
öğrencilerimizle gurur duyduğumuzu 
bir kez daha paylaşmak istiyoruz. 
Strongly committed to developing 

social responsibility in its students, 
Tarsus American College continues 
to bring an increased variety to 
its community service activities 
since the beginning of the 2021-
2022 academic year, as well as 
continuing with its well-established 
initiatives. Driven by its mission of 
raising individuals who help their 
immediate community and society, 
each academic department at 
TAC supports the student learning 
process by undertaking community 
service projects. One of TAC's 

longest established community 
service projects, the "Bookmobile”, 
has been taking books to students in 
the villages in the vicinity of Tarsus 
since 1961. Tarsus American College 
will continue to reach out to these 
students through various projects to 
help their academic growth as well 
as well-being. TAC thanks everyone 
who contributed and shares with 
the community its pride about the 
student leadership exhibited in these 
endeavors.
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TAC Biotech Kulübü liderliğinde 
SOS (Sustainabilty of Schools) 
eTwinning Projemiz Başlıyor. 

eTwinning; Avrupa’daki okullar 
için oluşturulmuş bir topluluk olup, 
eTwinning Türkiye Ulusal Destek 
Servisi, Millî Eğitim Bakanlığı 
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel 
Müdürlüğü bünyesinde faaliyet 
göstermektedir. 

SÜRDÜRÜLEBİLİR OKULLAR NEDEN 
ÖNEMLİ?
Çevreye duyarlı küresel vatandaşların 
gelişimini teşvik etmek için 
öğrencilere eğitim programı, 
fiziksel yer ve organizasyon kültürü 
vermemiz gerekir. Öğrenciler, 
gelişimlerinin en önemli yıllarında, 
günlerinin çoğunu bir okul 
binasında geçirir. Bu önemli büyüme 
zamanında, okullar yaratıcı düşünme 
için bir alan, bir ilham kaynağı, bir 
farkındalık ve sorumluluk duygusu 
geliştirmek için bir başlangıç 
noktası olmalı. Bu hedefe giden 
yolculuk, öğrencileri sağlıklı ve 
sürdürülebilir bir ortamda eğitmekle 
başlar. Bizler de projemiz süresince 
öğrencilerimizde sürdürülebilirlik 
konusunda farkındalık yaratmak için 
çeşitli etkinlikler yürüteceğiz.
 
TAC launched an SOS (Sustainability 
of Schools) eTwinning Project under 
the leadership of TAC Biotech Club. 
eTwinning is a community created 

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HEDEFİYLE 
ETWINNING PROJEMİZ BAŞLIYOR
ETWINNING PROJECT WITH THE OBJECTIVE OF 
SUSTAINABILITY LAUNCH

for schools in Europe and operates 
in Turkey under eTwinning Turkish 
National Support Service and the 
Directorate General of Innovation 
and Educational Technologies of the 
Ministry of Education. 

WHY SUSTAINABLE SCHOOLS ARE 
IMPORTANT
To foster the development of 
environment-minded global citizens, 
we need to provide students with 
a curriculum, physical space and 
develop an organizational culture. 
During these crucial years for their 

academic development, students 
spend most of their days in a school 
building. At this time of important 
growth, schools must be a space 
for creative thinking, a source of 
inspiration, and a starting point for 
awareness raising and development 
of a sense of responsibility. The 
journey towards this goal begins 
with educating students in a healthy 
and sustainable environment. 
Throughout the project, the school 
will conduct various activities 
to raise student awareness on 
sustainability.
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SEV Amerikan Koleji (SAC) 
PhoeniX Yapay Zekâ Kulübü, 
SEV'e bağlı liselerdeki (SAC, 

UAA, ACI, TAC) öğrencilerin 
katılımına açık olarak PhoeniX 
Coding Days etkinliği düzenledi. 
Katılımcıların, yapay zekânın 
büyüleyici dünyasına adım attıkları, 
çalıştaylar ile Hackathon gibi 
aktiviteler ile eğlenerek öğrendikleri 
SAC PhoeniX Coding Days, 6-15 
Aralık 2021 tarihlerinde gerçekleşti. 
Hackathon sırasında öğrencilerden 
HackerRank üzerinden, bir derin 
öğrenme modeli oluşturmaları 
istenildi ve 100 puan üzerinden 
değerlendirildiler. Tarsus Amerikan 
Koleji (TAC) 11 F sınıfından Barış B., 
en yüksek puanı alarak, Hackathon 
yarışmasının şampiyonu oldu. 

Öğrencimiz, küçük bir hatıra olması 
adına Okul Başdanışmanımız 
Mr. Trujillo tarafından takdim 
edilen hediyesini gururla teslim 
aldı. Etkinliğe ev sahipliği yapan 
SEV Amerikan Koleji tarafından 
öğrencimize gönderilen, Media 
Markt hediye çeki içinde ayrıca 
teşekkürlerimizi sunuyoruz. 
Öğrencimiz Barış B.’yi tebrik ediyor, 
başarılarının devamını diliyoruz. 
 
SEV American College’s (SAC) 
PhoeniX Artificial Intelligence Club 
hosted “PhoeniX Coding Days” 
with the participation of students 
from SEV American high schools 
(SAC, UAA, ACI, TAC). SAC PhoeniX 
Coding Days, which introduced to 
the participants the fascinating 

world of AI providing opportunities 
to enjoy and delve deeper into 
this world through workshops 
and Hackathon, were held on 
6-15 December 2021. During the 
Hackathon, students were asked to 
create a deep learning model via 
HackerRank and their performances 
were assessed out of 100 points. 
Barış B., from Tarsus American 
College (TAC) 11 F class, received 
the highest score and became 
the champion of the Hackathon 
competition. He was proud to 
receive the school’s gift from Mr. 
Trujillo, TAC’s Head of School. A 
Media Markt gift certificate was also 
sent by SEV American College to 
our winner. We congratulate Barış 
and wish him continued success.

SAC PHOENIX 
CODING DAYS 
ŞAMPİYONU TAC 
OLDU
TAC BECOMES THE 
CHAMPION OF SAC 
PHOENIX CODING DAYS
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9. SINIFLARIN 
DİSİPLİNLERARASI 
ÇALIŞMASI 
INTERDISCIPLINARY 
ACTIVITY FOR GRADE 9

Beden Eğitimi ve Matematik 
Bölümünün 3-7 Ocak tarihleri 
arasında ortak gerçekleştirdiği 
disiplinlerarası çalışmada, 9. 
sınıf öğrencileri farklı bir ders 
saati deneyimi yaşama fırsatı 
buldular. Öğrenciler, Beden Eğitimi 
Bölümünün hazırladığı parkurları 
tamamlarken, ulaştıkları yüksek 
nabız seviyesinde Matemtik 
Bölümünün hazırladığı soruları 
yanıtlamaya çalıştılar. İkişerli gruplar 
halinde planlanan çalışmada, 
öğrenciler oldukça eğlenceli 
görüntüler sergilediler. 
 
With the interdisciplinary 
collaboration of TAC’s Physical 
Education and Mathematics 
Departments during the week 
of 3-7 January, grade 9 students 
had a unique lesson experience. 
Completing the tracks prepared 

by the Physical Education 
Department, the students tried to 
answer the questions prepared by 
the Mathematics Department at 
the “high heart rate” steps they 
reached. In the exercise, which 
was designed for groups of two, 
the students had a lot of fun while 
putting their maths skills to a test.
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Ünlü yazar Roald Dahl’ın yediden 
yetmişe herkesin okumaktan 
ve seyretmekten keyif aldığı 

“Charlie’nin Çikolata Fabrikası” isimli 
eserindeki Altın Biletler, bu sefer 
TAC Korkut Beriker Kütüphanesinde, 
raflardaki kitapların içinde şanslı 
öğrencileri bekledi. Kütüphane 
raflarını gezen öğrencilerimiz, 
ödünç almak istedikleri kitapların 
içinde buldukları altın biletlerle 
Willy Wonka’nın o muhteşem 
çikolata fabrikasına gidemeseler 
de sürpriz hediyeler ve altın bilet 
bulmanın heyecanını yaşadılar. Yılın 
son haftasında Altın Bilet bulan 
öğrencilerimizi tebrik ediyoruz.  

KÜTÜPHANEDE 
WILLY 
WONKA’DAN 
ALTIN BİLET 
SÜRPRİZİ!
GOLDEN TICKET 
SURPRISE FROM WILLY 
WONKA AT THE LIBRARY!

The “Golden Tickets” in the  
"Charlie's Chocolate Factory", by 
Roald Dahl, which have long attracted 
both readers and viewers, were 
waiting for lucky students on the 
shelves at TAC Korkut Beriker Library. 
Students who were looking through 
the library shelves for new books, 
were excited to find surprise gifts and 
golden tickets inside the books they 
wished to borrow, even though they 
could not make it to Willy Wonka's 
magnificent chocolate factory. We 
congratulate our 10th graders, Cem 
S. and Elif Öykü S., who found the 
Golden Ticket during the last week of 
the year.
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“BİR ERGEN 
VELİSİ OLMAK” 
KONULU ÇEVRİM 
İÇİ SEMİNER
ONLINE SEMINAR 
ON “PARENTING A 
TEENAGER”

Hazırlık sınıfı velilerine yönelik  
“Bir Ergen Velisi Olmak” konulu 
çevrim içi seminer düzenlendi. 
Seminer; velilerin ergenlik döneminde 

bulunan çocuklarında meydana 
gelen fiziksel ve ruhsal değişimleri 
fark edebilmelerine, onların 
duygularını daha iyi anlayabilmelerine 
ve çocuklarıyla olumlu iletişim 
kurabilmelerine katkı sağlamak 
amacıyla gerçekleştirildi. Etkinliğe, 
Hazırlık sınıfı rehber öğretmeni 
Uzman Psikolojik Danışman Meryem 
Öztürk tarafından paylaşılan sunumla 
başlandı. Sunum tamamladıktan 
sonra katkıda bulunmak isteyen 
velilerin aktif katılımları sağlandı. 
İsteyen velilerimiz duygu ve 
düşüncelerini paylaştılar. “Bir Ergen 
Velisi Olmak” konulu sunum, 39 
velinin katılımıyla gerçekleştirildi.  

Hayvan Barınağı ve Çevre Kulübü 
olarak, 16 Aralık Çarşamba günü 
Tarsus Geçici Hayvan Bakımevine 
gezi düzenledik. Öğrencilerimiz, 
barınağa hem mama yardımı yaptı 
hem de sahiplendirme çalışmaları için 
fotoğraflar çekti. 
 
TAC’s Animal Shelter and 
Environment Club members 
organized a trip to Tarsus Temporary 
Animal Care Center on Wednesday, 
December 16. The students both 
donated food to the shelter and took 
photos in order to find permanent 
homes for animals.

CAN 
DOSTLARIMIZI 
ZİYARET ETTİK 
VE MAMA 
YARDIMI YAPTIK
SUPPORTING THE 
ANIMAL SHELTER





An online seminar titled “Parenting 
a Teenager” was offered to prep 
parents with the purpose of 
helping parents notice the physical 
and mental changes brought by 
adolescence, better understand 
the emotions of their children, 
and establish positive interactions 
with them. The event started with 
a presentation shared by Meryem 
Öztürk, guidance counselor 
responsible for prep students. After 
the presentation, there was room 
for questions, active participation of 
the parents and sharing of feelings 
and experiences. The presentation 
was attended by 39 parents.
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THE SAFE SPACE 
KULÜBÜ’NDEN FARKINDALIK 
ÇALIŞMASI 
HUMAN RIGHTS ADVOCACY BY 
THE SAFE SPACE CLUB
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Okulumuzun 13 öğrenciden oluşan 
The Safe Space Kulübü, İnsan Hakları 
Haftası’nda farkındalık oluşturmak 
amacıyla çalışmalar yaptı. Kulüp 
öğrencileri, yaptıkları çizimleri 
kampüsün birçok alanında sergiledi. 
Kulübün kurucusu 11. sınıf öğrencimiz 
Eylül G., toplumda sadece kadın, 
erkek veya çocuklara yönelik 
kalıpların olmadığını, birçok farklı 
kalıbın mevcut olduğunu vurguladı. 
Öğrencimiz, bu kalıplara dikkat 
çekmek istediklerini belirterek, 
yaptıkları çalışmalarla bu kalıplara 
maruz kalanların kendilerini 
kabullenilmiş hissetmelerini 
sağlamayı hedeflediklerini ifade etti. 
Okulumuzun Başdanışmanı Mr. 
Trujillo, The Safe Space Kulübü 
üyelerini odasına davet ederek, 
çalışmaları için teşekkürlerini 
sundu. Bu vesileyle kulüp üyeleri 
de Mr. Trujillo’ya çalışmalarıyla ilgili 
detayları aktarma fırsatı buldular. 11. 
Sınıf öğrencimiz Eylül G. yaptıkları 
çalışmalarla ilgili şu bilgileri verdi: 
“Geçtiğimiz yıllarda kadına karşı 
şiddet ile sosyal medya şiddeti 
konusunda çalışmalar yaptım ve 
okuldaki öğretmen ve öğrencilerin 
oldukça ilgisini çektiğini fark ettim. 
Bundan yola çıkarak, bu fikri bir 
kulübe dönüştürmenin uygun 
olacağını düşündüm ve insan hakları 
ile ilgili projeler yapmak istedim. 
Bunu yaparken, benim gibi bu 
konuyla ilgilenen başka öğrencilerin 
de olabileceğini düşünerek onları da 
dâhil etmenin ve onların da katkısını 
almanın daha verimli olacağına 
karar verdim. Yaptıklarımız daha 
ilk adım, şu anki çalışmalarımız 
daha işin başlangıcı, yapmayı 
planladığımız daha çok şey var. 
Çalışmalarımızın çizimleri Hazırlık 
sınıfı öğrencisi Hayat A. tarafından 
yapıldı. Çalışmalarımızın bu noktaya 

gelmesinde öğretmenimiz Ms. Seed 
Trujillo’nun büyük desteği oldu. Her 
öneriyi dikkate alıp önem veren ve 
imkânlar sunan okul idaresine kulüp 
adına saygılarımızı sunuyorum.” 
Başdanışmanımız Mr. Trujillo da 
TAC’nin insan hakları gibi projelere, 
özellikle kadınların güçlendirilmesi 
ile ilgili projelere değer verdiğini, 
yaptıkları çalışmalar için tüm 
öğrencileriyle gurur duyduğunu 
söyledi. 
 
TAC’s Safe Space Club, which TAC’s 
The Safe Space Club led several 
awareness-raising activities during 
Human Rights Week. The 13 students 
exhibited drawings on a set of 
posters around campus. Eylül G., the 
grade 11 student who set up the club, 
emphasized that the stereotypes 
society are not limited to women, 
men, or children; many others exist. 
The club members aim to draw 
attention to the sterotypes and 
limiting beliefs and help all members 
of the community feel accepted. Mr. 
Trujillo, the Head of School, invited 
The Safe Space Club members to his 
room and thanked them; the club 
members had the opportunity to 
share the details of their work. Eylül 
shared: 

“In the past years, I have worked 
to raise awareness about violence 
against women and violence on 
social media, realizing that these 
issues found a considerable audience 
among the teachersand the student 
body at TAC. I thought it would be 
appropriate to translate this idea 
into a club which would work on 
projects related to human rights. I 
thought that there might be other 
students who are interested in 
this subject like me and decided 
that it would be best to have their 
involvement and contribution. What 
we have done so far is the first step 
and the beginning many things 
which we are planning to do. The 
drawings of our ideas were brought 
to life by Hayat, a prep class. Our 
teacher, Ms. Seed Trujillo, has been 
a great support in getting this far. 
On behalf of the club, I would also 
like to express our gratitude to the 
school administration, which takes 
every suggestion into consideration 
and provides support for their 
realization.”  
Mr. Trujillo said that TAC values 
projects around human rights, 
especially those related to women's 
empowerment and is proud of all 
students for their endeavors. 
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TAC’DEN 
MİCROSOFT’A 
UZANAN BAŞARI 
HİKÂYESİ
A SUCCESS STORY: 
FROM TAC TO 
MICROSOFT

TAC TEKNOLOJİ VE 
İNOVASYON KONUŞMALARI 
SERİSİ 
TAC TECHNOLOGY AND 
INNOVATION TALKS 



Tarsus Amerikan Koleji Bilim ve 
Teknoloji Kulüpleri, Teknoloji 
ve İnovasyon Konuşmaları 

serisinin ilk etkinliğini, “TAC’den 
Microsoft’a Uzanan Başarı Hikâyesi” 
temasıyla, TAC’91 mezunu Ozan 
Özhan’ın katılımıyla gerçekleştirdi. 
Ozan Özhan, 1991 yılında TAC’den 
mezun olmasının ardından, 
eğitimine Hacettepe ve Bilkent 
Üniversitelerinde devam etti. 
Ardından Microsoft firmasında 21 
sene boyunca çeşitli görevlerde 
yer aldı. Mezunumuz hâlen 
Amerika’da, Salesforce firmasında, 
Yazılım Mühendisi Müdürü olarak 
çalışmaktadır. 11 Kasım 2021 

Perşembe günü, TAC Maker Lab’da 
yüz yüze gerçekleştirilen etkinliğe, 
TAC’nin bilim ve teknoloji kulüpleri 
olan Robotik Kulübü, Yapay Zekâ 
Kulübü ve Girls in Tech kulübü 
öğrencileri katıldı. Etkinliğin başında 
mezunumuz, TAC’deki öğrencilik 
yıllarından bahsetti ve katılan 
öğrencilerin şu an oturdukları 
sıraların, kendi başarısında ne 
kadar etkili olduğunu vurguladı. 
Ardından teknoloji firmalarının 
yatırımlarını, vizyonlarını ve gelecek 
planlarından bahsedip, bilgisayar 
bilimleri alanının ne kadar önemli 
olduğunu ve bu alandaki nitelikli iş 
ihtiyacından bahsetti. Soru cevap 
şeklinde geçen etkinliğin sonunda, 
öğrenciler mezunumuza çeşitli 
sorular yöneltti ve mezunumuzun 
önerilerini dikkatle dinlediler. 
Öğrenciler için oldukça verimli ve 
öğretici geçen gün, Ozan Özhan ile 
öğrencilerin, Stickler binası önünde 
fotoğraf çekilmesinin ardından son 
buldu.
 
TAC’s Science and Technology 
Club hosted the first event of the 

Technology and Innovation Talks 
with the participation of Ozan 
Özhan, a graduate of TAC'91, under 
the title "A Success Story: From 
TAC to Microsoft". After graduating 
from TAC in 1991, Ozan Özhan 
continued his academic career at 
Hacettepe and Bilkent Universities. 
He then started working at 
Microsoft, holding various positions 
for 21 yeavrs. Özhan is currently 
working as a Managing Software 
Engineer at Salesforce in the USA. 
Students from TAC's science and 
technology clubs, Robotics Club, 
Artificial Intelligence Club and Girls 
in Tech club attended the face-to-
face event held in TAC Maker Lab 
on Thursday, 11 November 2021. 
As an introduction, our graduate 
talked about his years at TAC, 
emphasizing the great impact of his 
education at TAC on his professional 
success. He then talked about the 
investments, visions and future 
plans of technology companies, 
the significance of the computer 
sciences itself as well as the needs 
a well-qualified workforce in this 
area. At the end of this interactive 
event, the students asked questions 
to Özhan and listened to his 
suggestions carefully. The day, 
which was very productive and 
enlightening for the students, ended 
after taking a photo of the group in 
front of the Stickler building.
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Okulumuzun Biotech, 
Bilimsel Proje ve Deney, 
Yapay Zekâ, Robotik ve 

Girls in Tech kulüpleri tarafından, 
Teknoloji ve İnovasyon Konuşmaları 
serisinin üçüncüsü 18 Ocak 2022 
tarihinde düzenlendi. Etkinlikte 
öğrencilerimiz, Bioprinting alanının 
öncü isimlerinden Pensilvanya 
Eyalet Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Doç. İbrahim Tarık Özbolat ile bir 
araya geldi. Üniversitede kendi adını 
taşıyan Ozbolat Lab'da çalışmalarını 
yürüten Doç. Özbolat, üç boyutlu 
yazıcılarla doku ve organ basımı 
sürecine dair öğrencilerimize bir 
sunum gerçekleştirdi. Etkinliğin 
devamında Doç. Özbolat, 
öğrencilerimizin sorularını yanıtladı 
ve bu alanda çalışma yapmak isteyen 
öğrencilerimize tavsiyelerde bulundu.
 
The third session under the 
Technology and Innovation Talks 
was held by the school's Biotech, 
Scientific Project and Experiment, 
Artificial Intelligence, Robotics and 
Girls in Tech clubs on January 18, 
2022. The online session introduced 
to our students the world of Assc. 
Prof. Dr. İbrahim Tarık Ozbolat, 
instructor at Pennsylvania State 
University who is one of the leading 
names in the field of bioprinting. 
Conducting his studies in his own 
laboratory at the university, Ozbolat 
Lab, Özbolat made a presentation 
about the process of tissue and 
organ printing through 3D printers. 
After the presentation, he answered 
student questions, providing those 
who wish to work in this area in the 
future with important insights.

BIOPRINTING
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FELSEFE 
SEMPOZYUMU
PHILOSOPHY SYMPOSIUM

TAC Sosyal Bilimler Bölümünün 
organizasyonuyla, 27 Aralık 
Pazartesi günü, Mersin 

Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Taşkıner Ketenci’nin konuk olduğu 
Felsefe Sempozyumu düzenlendi. 
11. sınıfların katılımıyla gerçekleşen 
sempozyumda Prof. Ketenci, 
“Orta Çağ’da Düşünmek” başlıklı 
konuşmasına felsefi düşünüşle 
gündelik yaşam ilişkisi üzerinde 
durarak başladı. Prof. Ketenci, modern 
dönem ile Orta Çağ’ın düşünüş 
biçimi arasında aslında üzerinde çok 
durulmayan benzerliklere vurgu yaptı. 
Sempozyum, öğrencilerin yorumları 
ve sorularıyla son buldu. 

TAC’s Social Sciences Department 
organized a Philosophy Symposium 
which had a guest speaker from 
Mersin University, Prof. Dr. Taşkıner 
Ketenci. In the symposium with 
TAC’s 11th graders, Ketenci started 
his remarks, titled "Thinking in the 
Middle Ages", by emphasizing the 
relationship between philosophical 
thinking and daily life. He emphasized 
the similarities between the 
philosophical thinking in modern 
day and in the Middle Ages, which 
have been somewhat underrated. 
The event ended with an interactive 
session where students shared their 
views and asked questions.
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VAR OLMANIN 
PSİKOLOJİSİ 
THE PSYCHOLOGY OF 
BEING
Rehberlik ve Psikolojik Danışma 
Servisi tarafından düzenlenen veli 
etkileşim çalışmaları “Var Olmanın 
Psikolojisi” konusuyla devam etti. 
Tüm sınıf düzeylerinden velilerin 
katıldığı semineri Psikolog Kardeniz 
Türkmen sundu. Çalışmada, insanı 
diğer canlılardan ayıran temel 
özelliğin, var olduğunu bilmek ve 
bilinen varlığın son bulacağının 
farkında olmak; yaşam ve ölüm 
temaları üzerinde duruldu. 
Etkinliğe velilerimizin aktif katılım 
sağlaması, hayatın içinden ve aile 
yaşantılarından örnekler vermesi 
toplantıyı daha zengin ve akıcı hâle 
getirdi. Çalışmayı yürüten Psikolog 
Türkmen, bilgi aktarımının yanı sıra 
velilerin konuya dair sorularına yanıt 
verirken, velileri sorgulamaya teşvik 
etti. 

Ankara Goethe Enstitüsü tarafından 
TAC’de yapılan Almanca B1 
seviyesinde sınava katılan Tarsus 
Amerikan Koleji 11 ve 12. sınıf 
öğrencileri, bu sınavdan en az bir 
bölümden geçerek sertifika almaya 
hak kazandı. Dünyada 200’ü 
aşkın ülkede faaliyet gösteren 
Goethe Enstitüsü’nün hazırladığı 
ve uyguladığı bu sınavlar, Avrupa 
Konseyi tarafından sınıflandırılmakta 
ve Avrupa Ortak Dil Kriterlerine 
uygun olarak yapılmaktadır. 
Öğrencilerimizin bu sınavların 
sonucunda elde ettikleri sertifikalar, 
tüm dünyada uluslararası geçerliliğe 
ve büyük bir değere sahiptir.  
 
TAC’s 11th and 12th graders who 
took the German proficiency exam 
at B1 level at TAC offered by Ankara 
Goethe Institute were awarded 
certificates for passing at least one 
section from this exam. These exams, 
prepared and administered by the 
Goethe Institute, which operates in 
more than 200 countries around 
the world, are classified by the 
Council of Europe with the Common 
European Framework of Reference 
for Languages. The certificates are 
globally recognized and valued. 

2. YABANCI 
DİLDE BİR 
BAŞARI DAHA
TAC STUDENTS IMPROVE 
THEIR SECOND FOREIGN 
LANGUAGE FLUENCY





The parent interaction meetings 
organized by TAC’s Counseling 
Department continued with the 
subject of "The Psychology of 
Being". The seminar, which was 
facilitated by the school psychologist, 
Kardeniz Türkmen, was attended by 
parents from all grade levels. The 
presentation and the discussion were 
about the fact that awareness about 
their own existence and to know that 
it will, one day, come to an end is 
the main thing which distinguishes 
humans from other living things, 
and about the themes of life and 
death. The active participation of our 
parents and their sharing examples 
from their own families made the 
meeting more productive. They also 
had the opportunity to ask questions 
which provided deeper insights.
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Öğrencilerimizle birlikte 
okulumuzda birçok etkinlik 
organize ediyor ve ülkemizde 

organizasyonu gerçekleştirilen 
birçok etkinliğe aktif şekilde 
katılıyoruz. Ürettiğimiz proje 
ve çalışmaları bu etkinliklerde 
sergiliyoruz. Böylece öğrencilerimizin 
yaratıcılık, takım içinde çalışabilme, 
zamanı en iyi şekilde kullanma 
ve problem çözme yeteneklerini 
geliştirmelerine katkıda bulunuyoruz. 
Özellikle kız çocuklarımızın da 
bilim ve teknolojiye daha çok 
ilgi duyması ve aktif olmaları 
amacıyla bu yıl Girls in Tech-Maker 
Faire etkinliği düzenledik. Bu yıl 
ilkini gerçekleştirdiğimiz fuarın 
organizasyonunu Tarsus SEV 

İlkokulu, Tarsus SEV Ortaokulu ve 
Tarsus Amerikan Koleji Girls in Tech 
Kulübü öğrencileri üstlendi. Bilim 
ve Teknoloji Kulübü öğrencilerinin 
katılımıyla 8 Aralık Çarşamba günü 
fuarın açılışını Robotistan kurucusu 
Yasin Çiçek yaptı. Pek çok farklı 
atölyede 3 boyutlu yazıcılar, uçak 
prototipleri, Arduino, mBot, Microbit, 
LilyPad benzeri elektronik devreler 
ve bileşenler, bilgisayar yazılımları, 
elektronik devre kullanımı, akıllı ev 
sistemleri, tahta işler vb. oldukça 
geniş bir yelpazeye sahip farklı 
çalışmalar, üretime dair her şey 
vardı. Atölye çalışmalarına katılan 
öğrenciler, Birleşmiş Milletlerin 
üzerinde durduğu küresel sorunlara 
da çözümler aradılar. Yaptığımız 

GIRLS IN TECH  
MAKER FAIRE  
GIRLS IN TECH MAKER FAIRE

çalışmalar ve etkinliklerle, 
öğrencilerimizin derslerde edindikleri 
kazanım ve becerileri gerçek 
hayata yansıtmalarını, sonucunda 
da üretmeyi alışkanlık haline 
getirmelerini amaçlıyor. 
 
At TAC, we organize many events 
with students, actively participating 
in off-campus events organized 
in Turkey during which we exhibit 
our projects and products. In this 
way, we help the development of 
student creativity, ability to work 
in a team, time management and 
problem solving skills. This year, we 
hosted “Girls in Tech-Maker Faire” 
to promote an interest in girls in 
science and technology. The fair, 
held for the first time this year, was 
run by the students of Girls in Tech 
Clubs of Tarsus SEV Primary, Tarsus 
SEV Middle School and Tarsus 
American College. Yasin Çiçek, the 
founder of Robotistan, opened the 
fair on Wednesday, December 8, with 
the Science and Technology Club 
students. Many different workshops 
featured products in 3D printing, 
airplane prototypes, Arduino, mBot, 
Microbit, LilyPad-like electronic 
circuits and components, computer 
software, electronic circuit use, smart 
home systems, woodwork etc. The 
students who participated in the 
workshops also looked for solutions 
to the global problems at the focus of 
the United Nations. With such events, 
we hope to empower students in 
transferring the skills they develop 
in classes to real life and to promote 
production as a life-long habit.
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OKTOBERFEST 
OKTOBERFEST AT TAC 

Tarsus Amerikan Kolejinde, 25 
Ekim haftasında Oktoberfest 
kutlaması yapıldı. 12’ncisi 

düzenlenen TAC Oktoberfest, her 
yıl olduğu gibi bu yıl da coşkuyla 
kutlandı. Gün boyunca teneffüslerde 
çalan zilin “Oktoberfest”i hatırlatması 
ve öğle yemeğindeki Alman 
menüsü de bu özel güne anlam 
kattı. “Yabancı Dil Oyunları ile 
Oktoberfest Kutlaması” ise 9. ve 10. 
sınıf öğrencilerinin dil öğrenimine 
farklı bir soluk getirdi. Dil eğitiminde 
öğrenmeyi kolaylaştırmayı 
amaçlayan okulumuzda; “Oyun 
ile Almanca Öğretimi” yöntemi 
doğrultusunda, okul bahçesinde, 

Almanya kültürünü ve dilini kapsayan 
İstasyon Oyunları gerçekleştirildi. 
Öğretim metotlarını çağa uygun 
bir şekilde geliştiren Almanca 
öğretmenlerimiz, öğrenmeyi 
daha verimli ve eğlenceli şekilde 
sağlamanın mutluluğunu yaşadılar.
 
Tarsus American College hosted 
Oktoberfest activities during 
the week of October 25. TAC 
Oktoberfest, in its 12th year at TAC, 
was enthusiastically celebrated by 
second foreign language learners 
this year. The bell tunes heard 
during the breaks of the day were 
reminders of the “Oktoberfest” 

and the German menu at lunch 
was another color of this special 
day. “Oktoberfest Celebration with 
Foreign Language Games” was an 
enrichment for the language learning 
of 9th and 10th grade students. The 
school garden was a scene for the 
games which brought to the fore 
the highlights of German culture 
and language, reflecting the school’s 
emphasis in language education. 
TAC’s teachers of German, who 
design their instructional methods in 
light of current educational needs, 
were happy to provide an alternative 
tool to reinforce student learning. 
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TAC 2. Yabancı Dil-Almanca 
öğretmenleri, derste çeşitli 
aktivitelerle Almanca 

öğrenimini daha zevkli ve verimli 
hâle getirmek amacıyla çalışmalar 
yapıyor. Bu çalışmalar kapsamında, 
Almanya’da her yıl Ekim ayında 
düzenlenen dünyaca ünlü festival 
Oktoberfest’e ilişkin bir etkinlik 
düzenlendi. Almanca eğitimi alanında 
Berlin ve İzmir’de faaliyet gösteren 
ve alanında bir dünya devi olan 
DAS Akademi’nin hazırlamış olduğu 
“İnteraktif Almanca Eğitim Portalı 
Minticity” ile “Oktoberfest” adı 
altında TAC hazırlık sınıfı öğrencileri 

2. YABANCI 
DİL ALMANCA 
ÖĞRENCİLERİNİN 
OKTOBERFEST 
YARIŞMA 
HEYECANI
TAC’S SECOND FOREIGN 
LANGUAGE STUDENTS 
COMPETE IN THE 
OKTOBERFEST

için “Tresor-Knakcker” yarışması 
düzenlendi. Çevrim içi düzenlenen 
yarışmanın sonunda tüm öğrencilere 
Mintos Puan hediye edildi. Tarsus 
Amerikan Koleji 2. Yabancı Dil 
Hazırlık Sınıfı öğrencileri, Alman 
dili ve kültürüne ilişkin sorularla 
yarışırken hem çok eğlendiler hem de 
çok önemli bilgiler edindiler.
 
TAC’s German teachers try to enrich 
learning of German language through 
various activities. One of them is 
bringing to TAC the internationally 
renowned Oktoberfest, a celebration 
held every October in Germany. To 

mark the Oktoberfest celebrations, 
a contest titled "Tresor-Knakcker" 
was held for TAC prep class students 
within Minticity, an interactive portal 
for German language education. The 
portal is designed by DAS Akademie, 
a leading institution in the field of 
German education based in Berlin 
and Izmir. At the end of the online 
competition, all students were 
awarded Mintos Points. TAC’s prep 
students who take German had a 
lot of fun while gaining important 
insights while responding to various 
questions about German language 
and culture.
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VOLEYBOL 
TAKIMIMIZ MERSİN İL 
ŞAMPİYONU OLDU!  
TAC’S VOLLEYBALL TEAM IS 
THE MERSIN CHAMPION!

TAC Genç-A Kız Voleybol Takımımız, 23 Aralık Perşembe günü Mersin 1000 Kişilik Spor 
Salonunda gerçekleşen final maçında, rakibi Evrensel Kültür Koleji'ni 3-0 yenerek 

Mersin İl Şampiyonu olmuştur. Türkiye finallerinde görmek dileğiyle öğrencilerimizi tebrik 
ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.
 
TAC’s Girls A Volleyball Team was named Mersin champions at their final match with 
Evrensel Kültür Koleji which ended with the score of 3-0 on Thursday, December 23. We 
congratulate our players and wish them the best with the regional tournaments.
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TAC Genç-A Erkek Basketbol 
Takımı, 24 Aralık Cuma günü 
Mersin Edip Buran Spor 
Salonu’nda gerçekleşen final 
maçında, rakibi Lisan Fen 
Kolejini 60-76 yenerek Mersin 
İl Şampiyonu oldu. Türkiye 
finallerinde görmek dileğiyle 
öğrencilerimizi tebrik ediyor, 
başarılarının devamını diliyoruz.
 
TAC’s Boys A Basketball Team 
became Mersin Provincial 
Champion with its victory 
against Lisan Fen College 
of 60-76 in the final held at 
Mersin Edip Buran Sports Hall 
on Friday, 24 December. We 
congratulate our players with 
the hope of seeing them in the 
Turkish finals.

TAC BASKETBOL 
TAKIMI MERSİN 
İL ŞAMPİYONU
TAC’S BASKETBALL 
TEAM IS THE MERSIN 
CHAMPION
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OTURARAK 
VOLEYBOL 
TURNUVASI
SITTING VOLLEYBALL 
MINI TOURNAMENT

Dünya Engelliler Günü, 
Birleşmiş Milletler tarafından 
1992 yılından bu yana 3 

Aralık'ta kutlanan uluslararası bir 
farkındalık günüdür. Ülkemizde 
de 3 Aralık haftası boyunca, 
engelli haklarını ilgilendiren 
konularda farkındalık çalışmaları ve 
bilgilendirmeler yapılıyor, etkinlikler 
düzenleniyor. Tarsus Amerikan Koleji 
olarak biz de Engelliler Günü’ne 
katkı sağlamak amacıyla; her 
koşulda sporun yapılabileceğini, bir 
engelin olmadığını anlatabilmek için 
3 Aralık haftasında bir farkındalık 
çalışması yaptık.  
Beden Eğitimi Bölümümüz 
tarafından derslerde, paralimpik 
spor dalı olan oturarak voleybol 
kuralları anlatıldı ve öğrencilerimizle 

oturarak mini bir turnuva yapıldı.
 
Disability Awareness Day is an 
international day marked by the 
United Nations on 3 December 
since 1992. During the week of 
December 3, various awareness 
raising activities are held and 
information shared about the rights 
of the disabled in Turkey as well. As 
Tarsus American College, we hosted 
an awareness raising activity during 
the week of December 3 to show 
that sports can be done under all 
conditions and without limitations. 
In their lessons, TAC’s Physical 
Education Department taught 
the rules of sitting volleyball as a 
paralympic sport and held a mini 
tournament with the students.
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Tarsus Amerikan Koleji 
Badminton Takımı; Mersin 
Tenis Kortunda 13-15 Aralık 
günleri oynanan Genç 
A Erkekler Kategorisi 
Badminton Turnuvalarında, 
verdikleri mücadele 
sonucunda Mersin İl 3'üncüsü 
olarak kupa ve madalya ile 
döndü. 
 
TAC’s Badminton Team 
placed third in Mersin 
province at the Boys 
A category badminton 
tournament held on 13-
14-15 December in Mersin 
Tennis Court, bringing home 
a trophy and a medal. We 
congratulate them and hope 
to hear more of their success 
in the upcoming games.

BADMİNTON 
TURNUVASINDAN 
KUPA VE 
MADALYAYLA 
DÖNDÜK
BADMINTON 
TOURNAMENT TROPHIES
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TARSUS KAMPÜSÜ OKULLARI 
ÖĞRETMENLERİNİN 
VOLEYBOL TURNUVASI
TEACHERS' VOLLEYBALL TOURNAMENT

Tarsus Amerikan Kolejinin 
düzenlediği ve ev sahipliği 
yaptığı Voleybol Turnuvası; 

ilkokul, ortaokul ve lise öğretmenleri 
arasında gerçekleşti. 2021-2022 
Eğitim-Öğretim yılı itibarıyla 
gelenekselleşmesini hedeflediğimiz 
Öğretmenler Gününe özel voleybol 
turnuva maçları; Tarsus SEV 
İlkokulu, Tarsus SEV Ortaokulu ve 
Tarsus Amerikan Koleji arasında 
oynandı. Oldukça çekişmeli geçen 
maçlarda hem oyuncular hem de 
taraftarlar oldukça keyifli ve coşkulu 
zaman geçirdiler. Öğretmenlerimizi 
mücadelelerinden dolayı gönülden 

tebrik ediyor, turnuva boyunca 
bizleri destekleyen tüm TAC ve 
TSEV Ailesine teşekkür ediyoruz. 
TAC ve TSEV müdürlerimize ve Mr. 
Trujillo’ya yanımızda oldukları ve 
destekledikleri için ayrıca teşekkür 
ediyor, saygılarımızı sunuyoruz.
TAC’nin birinci olduğu turnuvada, 
TSEV İlkokulu ikinci, TSEV Ortaokulu 
3. sırada yer aldı.
1. TAC öğretmenleri
2. TSEV İlkokulu öğretmenleri
3. TSEV Ortaokulu öğretmenleri
 
The Volleyball Tournament 
organized and hosted by Tarsus 

American College involved all three 
schools. The tournament, specially 
organized for the Teachers' Day and 
which we aim to make traditional 
as of the 2021-2022 academic 
year, saw competition among 
Tarsus SEV Primary School, Tarsus 
SEV Middle School and Tarsus 
American College. Both the players 
and the audience had fun in the 
series of competitive games. We 
congratulate the teachers for their 
dedicated efforts and thank the 
members of TAC and TSEV Family 
who cheered for their teams. We 
would also like to thank the TAC 
and TSEV principals and Mr. Trujillo 
for their support.
In the tournament where TAC 
received the first place, TSEV 
Primary School placed second and 
TSEV Middle School, third.
1. TAC teachers
2. TSEV Primary teachers
3. TSEV Middle School teachers

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 
düzenlediği "24 Kasım 
Öğretmenler Günü Kadın Voleybol 
Turnuvası"na katılan Tarsus 
Amerikan Koleji öğretmenleri, 
Tarsus takımını Mersin il 
birinciliğine taşımayı başardı. 
Öğretmenlerimizi tebrik ediyor, 
başarılarının devamını diliyoruz. 

ÖĞRETMENLERİMİZDEN KADIN 
VOLEYBOL TURNUVASINDA 
BÜYÜK BAŞARI
TEACHERS’ VICTORY IN THE WOMEN'S 
VOLLEYBALL TOURNAMENT





TAC’s Badminton Team placed  
third in Mersin province at the Boys 
A category badminton tournament 
held on 13-14-15 December in 
Mersin Tennis Court, bringing 
home a trophy and a medal. We 
congratulate them and hope to 
hear more of their success in the 
upcoming games.
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Mersin Servet Tazegül 
Spor Salonunda 9 Aralık 
Perşembe günü oynanan 

masa tenisi turnuvalarının 2. gün 
elemelerinde, Tarsus Amerikan 
Koleji Masa Tenisi Takımı, Gelişim 
Kolejini 3-2 ve Mersin İmam Hatip 
Lisesini 3-2 yenerek, lider olarak 8’li 
turlara katılmaya hak kazandı. Masa 
Tenisi Takımımız 10 Aralık Cuma 
günü yapılan turnuvalarda verdikleri 
mücadele sonucunda ise Mersin 
İl 4.sü olarak kupa ve madalya 
ile döndü. Masa Tenisi Takımımızı 
tebrik ediyor, başarılarının devamını 
diliyoruz.
 
TAC’s Table Tennis Team beat 
Gelisim College with a score of 
3-2 and Mersin Imam Hatip High 
School with a score of 3-2 at the 
qualifying rounds of the table 
tennis tournaments on Thursday, 
December 9 held in Mersin Servet 
Tazegül Sports Hall, qualifying to 
participate in the rounds of 8 as 
the leader. Our team placed 4th 
in Mersin at the tournaments held 
on Friday, December 10th. We 
congratulate our Table Tennis Team. 

MASA 
TENİSİNDE KUPA 
VE MADALYA
TROPHY AND MEDAL IN 
TABLE TENNIS

and wish them continued success.
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Okul futsal takımımız, genç 
erkek A kategorisindeki 
turnuvada Atatürk MTAL ve 
Ş. H. Özdemir A. L. takımlarını 
yenerek ilçe birincisi olmuştur. 
Öğrencilerimizi tebrik ediyor, 
başarılarının devamını 
diliyoruz.

OKUL FUTSAL 
TAKIMIMIZIN 
BAŞARISI
THE SUCCESS OF OUR 
SCHOOL FUTSAL TEAM



 
TAC’s futsal team placed 
first in the district following 
their victories against Atatürk 
MTAL and Ş. H. Özdemir 
Anatolian High School in boys 
A category. We congratulate 
our students and wish them 
continued success.
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Mersin Yenişehir Atatürk Kültür 
Merkezinde 11-15 Kasım 2021 tarihleri 
arasında Türkiye Yıldızlar Takım 
Satranç Şampiyonası düzenlendi. 
18 yaş altı kategoride öğrencimiz 
Taylan Rüzgâr İnce'nin 2. masada 
yarıştığı Seyhan Belediyespor 
Kulübü Türkiye 3.sü olarak büyük bir 
başarıya imza attı. 
 
Turkey U18 Chess Championship 
was held in Atatürk Cultural Center 
in Yenişehir, Mersin between 
11-15 November 2021. Seyhan 
Belediyespor Club, under which our 
student Taylan Rüzgâr İnce played 
at the 2nd table in U18 category, 
achieved remarkable success by 
receiving the third national place. 
We congratulate Rüzgar and wish 
him continued success.

ÖĞRENCİMİZ 
RÜZGÂR 
SATRANÇTA 
FIRTINA GİBİ 
ESTİ: TÜRKİYE 
ÜÇÜNCÜLÜĞÜ
TAC STUDENT TAKES THE 
CHESS TOURNAMENT BY 
THE STORM: 3RD PLACE 
IN TURKEY
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@tarsusamericancollege

h�ps://www.instagram.com/tarsusamericancollege/
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