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18 MART ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ ANMA TÖRENİ

CANAKKALE DAY CEREMONY

19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI COŞKU İLE KUTLANDI
CELEBRATION OF THE YOUTH AND SPORTS DAY

MÜZİK RESİTALİNDE YETENEK GEÇİDİ
MUSICAL TALENTS TAKE THE STAGE AT TAC’S MUSIC RECITAL

SOSYAL SORUMLULUK
SERVING THE COMMUNITY

"GELECEKTE BİLİM" PANELİ
TAC HOSTS THE PANEL “SCIENCE IN THE FUTURE”

ULUSAL KÜTÜPHANE HAFTASI
NATIONAL LIBRARY WEEK

KARİYER GÜNÜNDE MEZUNLARDAN İLHAM VEREN TAVSİYELER
INSPIRING ADVICE FROM TAC GRADUATES ON THE CAREER DAY

TEDXTARSUSAMERICANCOLLEGE: BU YIL İKİNCİSİ GERÇEKLEŞTİ
HOSTING THE SECOND TEDXTARSUSAMERICANCOLLEGE

YIL SONU SERGİSİ ZİYARETÇİLERE AÇILDI
TAC’S YEAR-END ART EXHIBITION OPENED TO VISITORS

ÖĞRENCİ BAŞARILARI
STUDENT SUCCESS STORIES

TAC’Lİ ŞAMPİYONLARIN ÖDÜL TÖRENİ
AWARD CEREMONY FOR TAC’S ATHLETIC CHAMPIONS

TAC SPOR
TAC SPORTS

H A B E R  N E W S
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18 MART ÇANAKKALE 
ŞEHİTLERİ ANMA TÖRENİ 
CANAKKALE DAY CEREMONY
Çanakkale Savaşı'nın ve şehitlerimizin büyük bir hüzünle anıldığı 
törenimiz, 18 Mart Cuma günü gerçekleşti. Törenimiz her zaman 
olduğu gibi saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

The assembly for the Canakkale Day, where we paid tribute to the fallen Turkish soldiers 
who lost their lives in the battlefield in Dardanelles, was held on Friday, March 18. The 
assembly started by observing a moment of silence and singing the national anthem.

T A C L I F E
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11. sınıflardan sorumlu Müdür Yardımcısı Sinan 
Öz, tüm TAC Ailesine seslendiği konuşmasında; 
Mustafa Kemal Atatürk’ün başarılı, zeki, planlı, 
ufku geniş ve ileriyi gören özelliklerini bir kez 
daha hatırlattı. Müdür Yardımcımız Öz, ayrıca 
Atatürk’ün Çanakkale Savaşındaki rolüne 
değindi ve günümüzde yeniden gündeme gelen 
boğazların önemini vurguladı. 
 
In his opening remarks, Sinan Öz, Vice Principal in 
charge of 11th grade, reminded us the distinctive 
traits of Mustafa Kemal Atatürk: successful, 
intelligent, well-planned, having a broad 
perspective and foresighted. Öz also talked about 
Atatürk's role in the Dardanelles Campaign and 
emphasized the importance of the straits, which 
has recently been a hot topic again.

AÇILIŞ KONUŞMASI 
OPENING REMARKS



H A B E R  N E W S

https://drive.google.com/file/d/1KtxCi7f9pBNgBqxBZUlPsBRcNv6o8Bdc/preview
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T A C L I F E
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Tarsus’ta sergilenen, Çanakkale 
Zaferinde büyük katkı sağlamış 
olan Nusret Mayın Gemisinin 
bulunduğu yerdeki temsili 
şehitlik mezarlığı, Çanakkale 
Şehitlerimizi anmak üzere öğrenci 
ve öğretmenlerimiz tarafından 
ziyaret edildi. 15 yaşındaki çocukların 
dahi cephede şehit olduğu, 
adına türküler yakılan bu savaşı 
anlatmayı hedefleyen törenimiz, 
TAC’22 Haluk Bulut’un Çanakkale 
Türküsünü seslendirmesiyle başladı. 
Sosyal Bilimler öğretmenleri ve 
öğrencileri tarafından mezar 
taşlarına bırakılan asker künyeleri 
ile anma töreni devam etti. Başta 
Gülden Balaban ve Dilek Fesli olmak 
üzere tüm Sosyal Bilimler Bölümü 
öğretmenlerinin ve e-leerning 
uzmanı Raşit Karahasan’ın desteğiyle 

ASKER KÜNYESİNİ ANLAMAK 
MILITARY TAGS



hazırlanan çalışmada emeği geçen 
tüm öğrencilerimize teşekkür 
ediyor, saygılarımızı sunuyoruz.
 
The Nusret Minelayer, the legendary 
ship which had a pivotal role to play 
in the naval victory in Çanakkale, 
is hosted by and open to visitation 
in the city of Tarsus. The ship, as 
well as the war memorial to honor 
the martyrs on the same site, was 
visited by our students and teachers 
on 18 March. In the the assembly to 
mark the day, we tried to recount 
this epic war in Turkish history 
where even the 15-year-olds who 
went to war lost their lives, and 
to which many folk ballads are 
dedicated. The assembly opened 
with Haluk Bulut (Grade 12) singing 
the Çanakkale Ballad. and continued 

with the military tags being left on 
symbolic gravestones by teachers 
of the Social Sciences department 
and students. We would like to 
thank all students who contributed 
to the assembly which was put 
together by all Social Sciences 
Department teachers, particularly 
Gülden Balaban and Dilek Fesli, 
and with the support of Mr. Raşit 
Karahasan, e-learning specialist.

H A B E R  N E W S

https://drive.google.com/file/d/19PsDGaeWk-T3cpcH6tMBw0mQEOlATdf2/preview
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Çanakkale Savaşı'nın başarıya 
ulaşmasında büyük katkısı olan 
ve sonrasında Tarsus’a getirilen 
Nusret Mayın Gemisi’nin bu savaş 
içindeki rolü, TAC’25 Onur Gökpınar 
tarafından coşkuyla dile getirildi. 
Öğrencimiz Onur’a ve desteği için 
öğretmenimiz Sonay Yıldırım’a 
teşekkürlerimizi sunuyoruz.
 
The role of the Nusret Minelayer, 
which was instrumental in the naval 
victory in Çanakkale and which was 
brought to Tarsus, was presented 
by Onur G (TAC’25). We thank our 
student and his teacher, Sonay 
Yıldırım for the presentation.

NUSRET MAYIN GEMİSİ TARİHÇESİ 
HISTORY OF THE NUSRET MINELAYER

MÜZİK ÖĞRENCİLERİNİN 
ÇANAKKALE TÜRKÜSÜ 
ÇANAKKALE BALLAD BY THE MUSIC STUDENTS

Müzik öğrencilerinin yoğun 
bir çalışma sonucu günün 
anlam ve önemini anlatan 
Çanakkale Türküsü eşliğindeki 
video çalışmalarındaki 
başarılı performansları için 
öğrencilerimize teşekkür 
ediyoruz. Ayrıca bu çalışmalarında 
kendilerini destekleyen müzik 
öğretmenlerimiz Ayşegül Yıldıran 
ve Fulya Kandır’a da saygılarımızı 
sunuyoruz.

We would like to thank our 
students for their successful 
performance accompanied by the 
Çanakkale Ballad, which explains 
the meaning and importance of 
the day. We also thank Ayşegül 
Yıldıran and Fulya Kandır, their 
teachers, for their support.





T A C L I F E

https://drive.google.com/file/d/1TZvZT-OhxE4dlq719jEvYjvr1VBhWj8n/preview
https://drive.google.com/file/d/1Kj_MaOEZjm8JhIqkD2OYujeKuhdEhB3E/preview
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Sosyal Bilimler Bölümü Tarih 
öğretmenlerinden Hatice Kayrak’ın 
anlattığı ve savaşın acı yüzünü 
ortaya koyan “Çanakkale’de Doktor 
ve Oğlunun Hikâyesi”; aynı zamanda 
bir doktorun mesleği ve hastaları 
için gerekirse kendi ailesini bile ikinci 
planda tutabileceğini göstermiştir. 
Bu anlamlı anlatımıyla bizi o 
günlere götüren öğretmenimize 
saygılarımızı sunuyoruz.
 
"The Story of the Doctor and 
His Son in Çanakkale", told by 
Hatice Kayrak, one of our history 
teachers, revealed the bitter face 
of the war, while showing that a 
doctor can place his own family 
in the secondary, if necessary, for 
his profession and his patients. 
We thank Hatice Hanım for 
sharing this touching story.

TAC’24 öğrencilerimizden Efe 
Batın’ın okuduğu Mehmet Akif 
Ersoy’un Çanakkale için yazmış 
olduğu şiir, savaşta hayatını kaybeden 
şehitlerimize olan minnettarlığımızı 
vurguladı ve dönemin zorluklarını 
anlattı. Öğrencimize bu başarılı 
performansından dolayı teşekkür 
ediyor, kendisine bu çalışmada destek 
veren öğretmenimiz Meltem Güneri’ye 
saygılarımızı sunuyoruz. 

The poem written by Mehmet 
Akif Ersoy for Çanakkale, read by 
Efe Batın (TAC'24), emphasizes 
our gratitude to the fallen Turkish 
soldiers of the war and explains 
the difficult circumstances at 
the time. We would like to thank 
our student for this successful 
performance as well as the teacher, 
Meltem Güneri, for her support.

ÇANAKKALE’DE DOKTOR VE 
OĞLUNUN HİKÂYESİ
THE STORY OF THE DOCTOR AND HIS SON IN 
ÇANAKKALE

ŞİİR PERFORMANSI:  
ÇANAKKALE ŞEHİTLERİNE...
POEM: TO THE MARTYRS OF ÇANAKKALE





H A B E R  N E W S

https://drive.google.com/file/d/1mITZo2ZxKjoqXbOMlfpCwKSXEwY1GXLI/preview
https://drive.google.com/file/d/10AQ8Vger5bPGG7vosfycSwImvcvqTmKp/preview
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Tarih Öğretmenimiz Hasan Üzüm’ün 
“Bedeli Çanakkale’de Ödendi” 
başlıklı konuşmasında; vatanı için 
her şeyi göze alan bir sanatkarın 
zor şartlarda yapılan fedakarlıkları 
hem yaşadığı dönem insanlarına 
hem de günümüzdeki insanlara 
nasıl aktarmak istediği anlatıldı. 
Öğretmenimize teşekkür ediyoruz. 
 
Hasan Üzüm, history teacher, in his 
remarks titled "The Price Has Been 
Paid in Çanakkale" told us about an 
artist, who risked everything for his 
country, as he recounts the sacrifices 
made under difficult circumstances 
to both the people of his time and 
to us today. We thank our teacher.BEDELİ ÇANAKKALE’DE ÖDENDİ...  

“THE PRICE WAS PAID IN ÇANAKKALE”

ŞEHİTLERİ ANMA ROZETLERİ 
ÇANAKKALE DAY BADGES

 
TAC’23 öğrencilerinin ve 
CAS Koordinatörümüz Fatma 
Yiğitoğlu’nun desteğiyle Şehitlerimizi 
Anma Gününde takılmak ve geliri 
sosyal hizmetlerde kullanılmak 
üzere rozetler hazırlandı. Çanakkale 
Savaşında Adana ve Mersin 
bölgesinde şehit olan askerlerin 
isimlerinin yazılı olduğu rozetleri, 
TAC Ailesi olarak 18 Mart’ta 
onurla göğsümüzde taşıdık.

TAC'23 students, with the support 
of our CAS Coordinator Fatma 
Yiğitoğlu, had special badges 
prepared for the Çanakkale Day 
with the funds generated from 
their sales going to community 
service. As the members of the TAC 
family, on March 18, we proudly 
wore these badges which had the 
names of the soldiers who lost 
their lives in Adana and Mersin 
region during the Çanakkale War.



T A C L I F E

https://drive.google.com/file/d/1RueFI53SC2VhWTvRT2Yxr7sHGviVX-OX/preview
https://drive.google.com/file/d/1D9tTxk3Ob0d2E5WpKKdERRRVIQS0OmVa/preview
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Kampüs genelinde sergilenen, 
günün anlam ve önemini 
vurgulayan poster çalışmaları 
için Mustafa Sami Çokörekler ve 
Nusrettin Şengel öğretmenlerimize 
teşekkür ediyor, saygılarımızı 
sunuyoruz. 

ÇANAKKALE 
ŞEHİTLERİNİ 
ANMA PANOSU 
REMEMBERING 
ÇANAKKALE MARTYRS'

We would like to thank the teachers 
from the Social Sciences Department, 
Mustafa Sami Çokörekler and Nusrettin 
Şengel, for the poster they prepared 
to be displayed on campus, as a 
visual reminder of the meaning and 
importance of this national day.

H A B E R  N E W S



KAPANIŞ: BUGÜN GÜNLERDEN ÇANAKKALE 
CLOSING: “TODAY IS CANAKKALE DAY”

 
107 yıl önce yaşanmış gerçek bir 
destanda yoksulluk ve imkânsızlıklar 
içinde yüreği büyük, umutsuzluk 
bilmeyen sayısız kahramana ve 
onlara önderlik eden Başkomutan 
Mustafa Kemal Atatürk’e bitmeyecek 
saygı, sevgi ve minnet duygularıyla 
törenimiz sona erdi. Sosyal 
Bilimler Bölümünün başkanlığında 
organize edilen 18 Mart Çanakkale 
Savaşı ve Şehitleri Anma 
Töreninde destek veren Bilgisayar 

Bölümüne, e-learning Bölümüne, 
Kurumsal İletişim Bölümüne ve 
görev alan tüm öğretmen ve 
öğrencilerimize teşekkür ediyor, 
saygılarımızı sunuyoruz.

The assembly for the Çanakkale 
Day concluded with a sense of 
respect and gratitude to the 
heroes of a truly epic war fought 
107 years ago amidst poverty and 
impossible circumstances, and to 
the nation’s Commander-in-Chief, 
Mustafa Kemal Atatürk. We would 
like to thank the IT Department, 
the e-Learning Department, 
the Corporate Communications 
Department and all teachers and 
students who joined the Çanakkale 
Day assembly, prepared by the 
Social Sciences Department.12

T A C L I F E

https://drive.google.com/file/d/1cvaSLdVfZ9XywIvgIfDgnkL8JaRYlWWY/preview
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23 Nisan; ulusal egemenlik,  
özgürlük ve Atatürk’ün izinde 
demokrasi için yürümek demek... 
23 Nisan aynı zamanda sevgi, 
mutluluk, parlayan güneş ve sımsıcak 
gülümsemeleriyle çocuklar demek…
Atatürk’ün izinde ilerleyen TAC 
öğrencileri, 23 Nisan’ı kardeş köy 
okulundan gelen öğrencilerle 
birlikte tarihi kampüsümüzde 
coşkuyla kutladı. Eğlenceli 
etkinliklerin yanı sıra akademik 
çalışmalar da yaparak kardeşlerinin 

23 NİSAN’I TAC KAMPÜSÜMÜZDE 
ÇOCUK SESLERİYLE KUTLADIK 
WE CELEBRATED APRIL 23 WITH CHILDREN'S 
VOICES AT OUR TAC CAMPUS

ilgi ve becerilerini geliştirdiler.
Coşkulu bir katılımla, çocukların 
en güzel gününü kutlayan TAC 
öğrencilerine ve katkı sağlayan tüm 
öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz.
 
23rd April in Turkey is a symbol 
of national sovereignty, freedom 
and democracy and walking in 
the footsteps of Atatürk... This 
year, April 23 also meant love, 
happiness of children and their warm 
smiles on a sunny day, for TAC.

TAC students celebrated the 
Children’s Day hosting students from 
the village school in our historic 
campus. In addition to a series of 
entertaining activities, they also 
improved the knowledge and skills 
of their young guests by involving 
them in academic activities.
We would like to thank TAC 
students for their enthusiastic 
involvement in this most meaningful 
day for children, as well as the 
teachers who contributed.

H A B E R  N E W S

https://drive.google.com/file/d/1Ld3PzLvHRu5VLxrmGkEuL-1R-lGVtoK3/preview
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19 MAYIS ATATÜRK'Ü 
ANMA, GENÇLİK VE 
SPOR BAYRAMI COŞKU 
İLE KUTLANDI 
CELEBRATION OF THE 
YOUTH AND SPORTS DAY

 
Açılış konuşması için 10. sınıflardan sorumlu Müdür Yardımcımız Oğuz Çaylar'a teşekkür ediyor, emeği geçen herkese 
saygılarımızı sunuyoruz. / We would like to thank Mr. Oğuz Çaylar, the Vice-Principal in charge of 10th grades, for his remarks 
and thank everyone who have contributed to the planning of the assembly.

T A C L I F E

https://drive.google.com/file/d/1g8YhLq36SCnp2JGGHPIXyfLPT4aRd7uX/preview
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“Engelli birey yoktur, engelli kalpler vardır” ilkesiyle yola 
çıkan TAC’li öğrencilerimiz, Gençlik Haftasında yine çok 
önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptılar. Tarsus’taki işitme 
engelli bireylerle keyifli bir kahvaltı etkinliğinde bir araya gelen 
öğrencilerimiz, iki yıldır okulumuzda devam eden farkındalık 
çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. İşaret dilini tüm 
topluma yaymayı, gençleri hayata kazandırmayı hedefleyen 
öğrencilerimiz, bu konuyla ilgili çalışmalarını işitme engelli 
dernek üyeleriyle devam ettirmeyi planladılar. Masa tenisini 
ilk kez deneyimleyen, basketbol topuna ilk kez dokunan 
konuklarımız, öğrencilerimizin misafirperverliğiyle çok mutlu 
oldular.
 
Working with the principle of "disability should have no 
barriers”, TAC students organized a meaningful awareness 
event during the Youth Week. Hosting a group of people 
with hearing impairment who live in Tarsus for a nice 
breakfast, TAC students had a chance to plan concrete ways 
of promoting sign language among their community and 
mobilizing young people in the campaign. Our guests, who 
played table tennis and touched a basketball for the first time, 
had a nice time with the hospitable TAC students.
Teachers' Day. TAC students paid a visit to these teachers to 
thank them for their valuable efforts.

“SEVGİYE ENGEL YOK” 
DEDİLER, GENÇLİK 
HAFTASINI İŞİTME 
ENGELLİLER İLE 
KUTLADILAR 
DISABILITY AWARENESS



H A B E R  N E W S

https://drive.google.com/file/d/1g8YhLq36SCnp2JGGHPIXyfLPT4aRd7uX/preview
https://drive.google.com/file/d/1AUHA-Ayp4We1fxiE2z8qURXrEZkvYhSO/preview
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TAC sporcularının 19 Mayıs mesajları. / The Youth and Sports Day celebration messages from TAC sports players. 

MÜZİK SINIFI ÖĞRENCİLERİMİZ JOHN LENNON'IN 
''IMAGINE'' ŞARKISINI UKULELE İLE ÇALDILAR 
MUSIC STUDENTS PLAY “IMAGINE” ON UKULELE

 
TAC müzik grubumuz ECHO’nun 
katkılarıyla hazırlanan müzik sınıfı 
öğrencilerimize bu anlamlı çalışmaları 
için teşekkür ediyor, kendileri ile gurur 
duyduğumuzu paylaşmak istiyoruz.

We would like to thank the music 
class students for preparing this song 
for the assembly in collaboration with 
the ECHO band for their meaningful 
work.



T A C L I F E

https://drive.google.com/file/d/1Xc6wUVpDHvzROXM-RDp3kl7tT0XMifVk/preview
https://drive.google.com/file/d/1j4qrN8nJqFLG86L8jAOzBCWHqgSir1jx/preview
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 Günün anlam ve önemini vurgulayan dans çalışmaları için tüm Hazırlık Sınıfı Öğrencilerimize ve Öğretmenlerimize 
teşekkürlerimizi sunuyoruz. / We thank all prep students and teachers for preparing the dance performance.

H A B E R  N E W S

https://drive.google.com/file/d/1j4qrN8nJqFLG86L8jAOzBCWHqgSir1jx/preview
https://drive.google.com/file/d/1PEtE0z0gc0dOlWOR3KEnDeLKqzi27mbP/preview
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Öğrencilerimiz, düzenlenen 
Müzik Resitalinde, müzik 
öğretmenlerinin eşliğinde 

performanslarını harika bir şekilde 
sergilediler. Bir yıl boyunca büyük 
emekler sonucu hazırlandıkları bu 
konserde, öğrencilerimiz adeta bir 
müzik ziyafeti sundu. Bize bu harika 
resitali hazırlayan öğrencilerimizi 
çalışmalarından dolayı tebrik ediyor, 
başarılarının devamını diliyoruz.
 
TAC’s music students brought 
impressive performances to TAC’s 
Music Recital, accompanied by their 
music teachers. The recital was the 
culmination of a year’s time and 
dedication on the part of the students. 
We congratulate each performer for 
treating us to these special musical 
moments and wish them continued 
success as they further explore their 
musical capabilities.

MÜZİK 
RESİTALİNDE 
YETENEK GEÇİDİ 
MUSICAL TALENTS TAKE 
THE STAGE AT TAC’S 
MUSIC RECITAL



T A C L I F E

https://drive.google.com/file/d/1BMdYCF3VwUBODQKDNT2PcOgppNEsCaMg/preview
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5. MISSION 
POSSIBLE PROJE 
YARIŞMASI 
SONUÇLARI 
BELLİ OLDU 
RESULTS OF THE 5TH 
MISSION POSSIBLE 
PROJECT COMPETITION

1. Finalistimiz: TAC‘23 Bensu İnal.
2. Finalist grubumuz ise, 
TAC’23 Azra Ersin- TAC’24 

Cenk Sağlam...
Finalistlerimizi kutluyor başarılarının 
devamını diliyoruz. Ayrıca yarışmaya 
katılan tüm öğrencilerimizi tebrik 
ediyor, katılım ve emeklerinden 
dolayı teşekkür ediyoruz. 
Gelecek eğitim öğretim yılında 
da aynı heyecanla katılımlarınızı 
beklediğimizi hatırlatır, sevgi ve 
saygılarımızı sunarız.
 
First place: TAC'23 Bensu İnal.
Second place: TAC'23 Azra Ersin- 
TAC'24 Cenk Sağlam.
TAC congratulates the finalists and 
wishes them continued success, 
as well as the rest of the students 
who participated with the hope 
of receiving the same number of 
entries next year.
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TAC’de gelenektir topluma 
faydalı olmak, liderliği anlamlı 
projelerle pekiştirmek. Uzun 

yıllardır kampüsümüzde ağırladığımız 
ve kalıcı öğrenme için eğittiğimiz köy 
okulunda okuyan minik kardeşlerimizle 
tekrar kavuştu TAC’li öğrencilerimiz. 
Okul kampüsümüzü yeniden civar 
köylerdeki öğrencilere açmanın 
mutluluğunu yaşadık. TAC toplum 
lideri öğrencilerimizin, köy okulundaki 
kardeşleriyle TAC Kampüsünde bir 
araya geldikleri etkinlik, Fen ve Makers 
çalıştaylarıyla başladı Öğrencilerimiz, 
küçük kardeşleriyle önce fen 
deneyi yaptılar. Sonrasında, Makers 
çalıştayında plastik şişe ve balon 
kullanarak arabalar ürettiler. Basketbol 
ve futbol oyunlarıyla devam eden 
etkinlikte eğlenceli saatler de geçiren 
misafirlerimiz, abla ve abileriyle pizza 
yiyerek dinlendikten sonra 6 Nisan’da 
tekrar görüşmek üzere vedalaştılar. 
Etkinlik süresince kampüsümüzün 
eski canlı atmosferine yeniden 
kavuşması öğrencilerimizi oldukça 
mutlu etti. Çocuk sesleri ve gülüşleriyle 
şenlenen ortamda öğrencilerimizin 
heyecanını gözlemlemek bizleri ayrıca 
gururlandırdı. Liderlik yeteneklerini, 
anlamlı ve faydalı toplum hizmeti 
çalışmalarıyla bir kez daha ispatlayan 
öğrencilerimize teşekkür ediyoruz.

It is a tradition in TAC to reach out 
to our immediate community and 

KAMPÜSÜMÜZ, KÖY OKULUNDAKİ 
KARDEŞLERİMİZİN KAHKAHALARINA 
YENİDEN KAVUŞTU 
LAUGHTER AND JOY OF THE VILLAGE SCHOOL 
STUDENTS ARE BACK IN TAC CAMPUS



reinforce leadership with meaningful 
projects. It was a great pleasure to 
see TAC students being reunited 
with young students of the village 
school that we have been hosting 
on our campus for many years and 
involving in our permanent learning 
project. Once again, we are happy 
to open our school campus to the 
students in nearby villages. The 
event which brought together TAC’s 
community outreach leaders and 
students of the village school on 
TAC Campus, started with Science 
and Makers workshops.TAC students 
first led a science experiment with 
them. In the Makers workshop, they 
produced cars using plastic bottles 
and balloons. Our guests, who had 
a lot of fun during the day, which 
continued with basketball and 
football games, had pizza with their 
hosts in the end. They said goodbye 
to meet again on April 6. During 
the event, our students were very 
happy that the campus was back 
to its former lively atmosphere. 
TAC’s teachers and staff were 
proud to observe the excitement 
of our students in an environment 
cheered with children's voices and 
smiles. TAC thanks its students who 
once again proved their leadership 
abilities with this meaningful and 
rewardingl community service 
initiative.

H A B E R  N E W S
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Okulumuz, kurulduğu 
ilk yıllardan bugüne, 
öğrencilerine sosyal 

yardımlaşma ve hizmet fikrini 
aşılamaya çalışıyor. Tarsus Amerikan 
Koleji öğrencileri, geçmişten bugüne 
civar köylere kütüphane hizmeti 
götürerek küçük yüreklere okuma 
sevgisi kazandırıyor. Öğrencilerimiz, 
kitap sevgisinin yanında, İngilizce, 
resim, spor ve yaratıcı drama gibi 
alanlarda da köy okulundaki küçük 
kardeşlerine destek veriyorlar. 

GEZİCİ 
KÜTÜPHANE 
BOOK MOBILE



Hafta sonları sabah saatlerinde 
civar köylerde kütüphaneye 
dönüştürülmüş minibüsü bekleyen 
minikler, gülen yüzlerle ve coşkuyla 
karşılıyor TAC’li abla ve abilerini. 
Dersler bittikten sonra kitaplarını da 
alan minikler, hüzünlü bir ses tonuyla 
“Bir daha ne zaman geleceksiniz? 
Ben bu kitabı okuyup sizin gelmenizi 
bekleyeceğim” dediği anda ise TAC’li 
toplum liderleri, önce şaşkınlık, 
sonra hüzün ve en sonunda da 
büyük bir gururla bir dahaki Gezici 
Kütüphane’nin planını yapmaya 
başlıyorlar.

TAC has been working to instill in 
students dedication for service to 
community, one of the founding 
tenets of the institution since it was 
founded 134 years ago. TAC students 
have been visiting village schools in 
a mini-van converted into a library 

consisting of a wide range of books 
to develop a love for reading at an 
early age. Recently, TAC students 
have also been teaching English, 
Arts, Sports and Creative Drama 
during their visits to village schools 
on Saturday mornings. The young 
kids, our hosts, are waiting at the 
school gate with anticipation, thrilled 
by the idea of meeting TAC students. 
When the lessons are over, books are 
delivered to the kids who ask with 
a glum face: “When will you come 
back to see us? I will be waiting for 
you impatiently and will read my 
books and summarize it for you." It is 
a significant moment which exposes 
TAC students to mixed emotions 
from puzzlement to sadness, and 
finally the pride of having spent 
meaningful moments when they 
make little hearts beat faster with 
love and joy.

T A C L I F E
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MÜZİK, DANS 
VE RESİM İLE 
ANLAMLANAN 
TOPLUM 
HİZMETİMİZLE 
KAMPÜSÜMÜZ 
ŞENLENDİ
CELEBRATING TAC 
COMMUNITY SERVICE 
THROUGH MUSIC, 
DANCE AND ART



TAC’deki geleneksel toplum 
hizmeti etkinlikleri tüm 
canlılığıyla kampüsümüze geri 

döndü. Çarşamba günleri okulumuza 
gelen minik kardeşlerimiz bu hafta; 
dans, resim ve müzik etkinliği 
yaptılar. Ritim atölyesinde kukla 
Ponte ile tanıştılar. Almanca, 
Fransızca ve İspanyolca çalıştayında, 
renkleri ve selamlaşmayı öğrendiler. 
Grup oyunlarında iş birliğini ve 
tatlı rekabetin keyfini çıkardılar. 
Dans ederek yoruldular ama 
aynı anda senkronize hareket 
etmenin önemini anlamış oldular. 
Gün sonunda yorulan minikler ve 
TAC’li öğrenciler, 2. Yabancı Diller 

bölümünün hazırladığı lezzetli waffle 
ve 11-IB CAS öğrencilerinin ikram 
ettiği yiyeceklerle sohbet ederek 
dinlendiler. Bu anlamlı etkinlikte 
emeği geçen tüm öğrenci ve 
öğretmenlerimize teşekkür ederiz. 
 
Traditional community service 
events of TAC have thankfully 
returned to campus with all 
its energy. We involved the 
young guests who we hosted on 
Wednesdays this week in a series 
of dance, art and music activities. 
They were introduced to Ponte the 
puppet in the rhythm workshop. In 
the German, French and Spanish 

workshops, they learned about 
colors and basic greetings. In the 
games, they enjoyed working in 
cooperation and a light competition. 
By the end of the dance workshop 
they were tired, but have learned 
the importance of moving in sync 
and both hosts and the guests had 
a chance to rest while chatting 
and eating the delicious waffles 
prepared by the Second Foreign 
Language department and served 
by 11-IB CAS students. We thank 
everyone who contributed to this 
meaningful service activity which is 
one of the distinguishing qualities of 
TAC.

T A C L I F E
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TAC 11-IB öğrencileri, Tarsus 
Belediyesi iş birliğiyle 
ihtiyaç sahibi çocuklara 

ulaştırılmak üzere yaklaşık 600 
parça kıyafet yardımı yaptılar. 
Ülkemizin zor günler geçirdiği 
bugünlerde, öğrencilerimiz bu 
kıyafet yardımıyla hem aileleri 
hem de çocukları sevindirdi. Tarsus 
Belediyesi tesislerinde sterilize 
edilecek olan kıyafetler tüm 
sağlık önlemleri alınarak ailelere 
ulaştırılacak. 11-IB öğrencilerimize, 
CAS Koordinatörümüze ve Ramazan 
Akçay Abimize teşekkür ediyoruz. 

In collaboration with the Tarsus 
Municipality, TAC’s 11IB students 
donated approximately 600 
pieces of clothing to be delivered 
to children in need. In these days 
when the country is going through 
difficult times, TAC made both their 
families and children happy. The 
clothes which will be sterilized at 
the Tarsus Municipality facilities will 
be delivered to the families taking 
all health precautions. We would 
like to thank 11-IB students, our CAS 
Coordinator and Ramazan Akçay 
Abi.

TAC’Lİ ÖĞRENCİLERDEN MİNİK 
KARDEŞLERİ İÇİN KIYAFET 
YARDIMI
TAC STUDENTS DONATE CLOTHES

H A B E R  N E W S
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"GELECEKTE 
BİLİM" PANELİ 
TAC HOSTS THE PANEL 
“SCIENCE IN THE FUTURE”

Tarsus Amerikan Koleji (TAC), 18 
Şubat Cuma günü “Gelecekte 
Bilim” Paneline ev sahipliği 

yaptı. SEV Genel Müdürü Prof. Dr. 
Güray Erkol ve Orta Doğu Teknik 
Üniversitesi (ODTÜ) Fen-Edebiyat 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Altuğ 
Özpineci’nin (TAC’94) konuşmacı 
olarak katıldığı panelin ilk bölümünde 
ODTÜ’nün Fen Bilimleri bölümleriyle 
ilgili tanıtım ve sunum yapıldı. SEV 
Genel Müdürü Prof. Dr. Güray Erkol 
ve ODTÜ Fen-Edebiyat Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Altuğ Özpineci, 
öğrencileri Fen Bilimlerinin önemi 
ve bu bölümleri neden seçmeleri 

T A C L I F E



gerektiği konularında bilgilendirdiler. 
SEV Genel Müdürü Prof. Erkol, her 
meslek seçimi için önceliğin Fen 
Bilimleri eğitiminden geçtiğini 
vurgulayarak, “Bu bölümlerde 
sorgulayan, araştıran, eleştiren ve 
sonuca ulaşan bireyler yetişir ki bu 
da her meslekte başarılı olmanın 
önceliğidir” dedi. Panelin ikinci 
bölümünde ise ODTÜ Fen Bilimlerini 
kazanan TAC mezunlarına verilecek 
olan “68 Mezunları ODTÜ Fen 
Bilimleri Bursu” konusunda, TAC 1968 
mezunları Dr. Şeref Etker ile Semih 
Bilgin bilgilendirme yaptılar. TAC’68 
mezunları tarafından aralarından 

ayrılan dönem arkadaşları TAC’68 
Ahmet Ziya Akyıl anısına oluşturulan 
Ahmet Ziya Akyıl (AZA) Eğitim 
Fonu kapsamında; ODTÜ’de Fen 
Bilimlerinde okumayı tercih eden 
TAC’22 mezunu 1 öğrenci, 4 yıl 
boyunca bursla desteklenecek. 
Ayrıca aynı fondan, Ahmet Ziya 
Akyıl’ın basketbolcu olması 
nedeniyle, her yıl TAC Basketbol 
Takımının sezonun en başarılı (MVP) 
seçilecek oyuncusuna Ahmet Ziya 
Akyıl (AZA) Basketbol Başarı Ödülü 
de verilecek. 
 
On Friday, February 18, TAC hosted 

the panel titled "Science in the 
Future" where guest speakers 
were Prof. Dr. Güray Erkol, General 
Manager of the Health and Education 
Foundation, and Prof. Dr. Altuğ 
Özpineci (TAC'94), Dean of the 
Faculty of Arts and Sciences at 
Middle East Technical University 
(METU). The first part of the panel 
was an introduction and presentation 
about the sciences departments 
of METU. Erkol and Özpineci 
informed the students about the 
importance of science and what 
they should consider when choosing 
these programs. Emphasizing 
that a background in science is a 
prerequisite in every professional 
path later in one’s life, Erkol said, 
"these programs nurture individuals 
who question, research, criticize and 
reach conclusions which are keys to 
being successful in every profession." 
In the second part of the panel, 
Dr. Şeref Etker and Semih Bilgin, 
both TAC 1968 graduates, provided 
further information about the Ahmet 
Ziya Akyıl (AZA) Education Fund, 
created by TAC’s 1968 graduates 
in memory of their late classmate, 
Ahmet Ziya Akyıl, to be awarded to 
a TAC graduate who gains admission 
to a science program at METU. This 
scholarship will support one of TAC’s 
2022 graduates who chooses to 
attend a science program at METU 
for the duration of four years for 
their undergraduate studies. The 
same funds generated in the name 
of Ahmet Ziya Akyıl (AZA) will also 
extend to an annual Basketball 
Achievement Award to be awarded 
to one player of the TAC Basketball 
Team who will be selected as 
the MVP of the season, given the 
fact that Ahmet Ziya Akyıl was a 
basketball player.
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ULUSAL 
KÜTÜPHANE 
HAFTASINI 
EĞLENEREK VE 
ÖĞRENEREK 
KUTLADIK 
WE CELEBRATED 
NATIONAL LIBRARY WEEK 
WITH FUN AND LEARNING

Tarsus Amerikan Koleji 
Korkut Beriker Kütüphanesi; 
Kütüphaneler Haftası 

kapsamında bir hafta süresince 
okumakla, edebiyat ve şiirlerle ilgili 
kutlamaya yönelik eğitici, yaratıcı ve 
keyifli etkinlikler organize etti. TAC 
öğrencilerinin eğitim teknolojileri 
ile desteklenen öğrenim süreçleri, 
Ulusal Kütüphaneler Haftasında 
da değerlendirilerek aktivitelerle 
güçlendirildi. Öğretmenlerimiz ünlü 
şairlerin eserlerini seslendirerek 
haftayı renklendirirken, önerdikleri 
favori kitaplarını kütüphanede 
öğrencilerle paylaştılar. Uzun bir 
aradan sonra, geleneksel “Kitap Avı” 
yarışmalarımızla öğrencilerimizle 
buluşturmanın mutluluğunu yaşadık. 
Yarışmalara katılan öğrencilerimiz, 
araştırma ve kaynak bulma 
tekniklerini kullanarak hazinelerine 
ulaşmaya çalıştılar. Tüm gruplar, 
yarışma boyunca kıyasıya mücadele 
ederken de oldukça eğlendiler. “Saklı 
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Kitaplar” yarışmasıyla kitap isimlerini 
tahmin etmeye çalışan öğrencilerimiz 
keyifli vakit geçirdiler. Tüm bu 
eğitici ve eğlenceli çalışmalarla 
birlikte Toplum Hizmetine katkı 
sağlamak amacıyla tüm teneffüslerde 
kütüphane kataloğundan çıkarılan 
kitapların satışı yapıldı. Kitap satın 
alarak katkıda bulunan tüm öğrenci, 
öğretmen ve çalışanlarımıza tekrar 
teşekkür ederiz. 
Tarihe Yön Veren Kitaplar sergisinin 
yanı sıra öğrencilerimizin “Günlükler” 
ve “Gizem” bölümünde sergilediğimiz 
kitaplara da büyük ilgi göstermesi 
bizleri mutlu etti. Her dönemde 
ilgiyle okunan ve izlenen Harry 
Potter, sizlerin de bildiği gibi çocuk 
serisi olmasına rağmen yetişkinler 
tarafından da hayranlıkla takip 
edilen bir seri olarak gündemde 
kalmaya devam ediyor. Yıllara 
meydan okurcasına, popülaritesini 
kaybetmeyen Harry Potter Fotoğraf 
Köşesine bu yıl da öğrencilerimizin 
ilgisini toplamayı başardık. 
 
Tarsus American College’s 
Korkut Beriker Library organized 
educational, creative and fun 
activities for the National Libraries 
Week to celebrate reading, literature 
and poetry. The learning processes 
of TAC students, supported by 
educational technologies, were 
reinforced by various activities 
during the week. While the teachers 
added color to this celebration by 
reading famous poems, they also 
shared their favorite books with the 
students in the library. After a long 
break, we were very happy to bring 
back the traditional "Book Treasure 
Hunt". The students who participated 
in the competitions tried to find 
their way to their treasures by using 

research techniques. The groups had 
a lot of fun while being a part of a 
stiff competition. Students who tried 
to guess book names in the "Hidden 
Books" competition had a good time 
as well.  
Along with all these educational 
and entertaining activities, books 
which are discarded from the library 
catalog were sold during all breaks 
in order to support the community 
service projects. We would like to 

thank all our students, teachers 
and staff who contributed by 
purchasing these books. In addition 
to the “Books That Shaped History” 
exhibition, we were happy of the 
great interest in the books exhibited 
in the "Diaries" and "Mystery" 
sections. Harry Potter, the popular 
children's series, has always had an 
adult following. This year, we drew 
student interest through our Harry 
Potter Photo Corner.

T A C L I F E
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Fotoğraf sanatıyla ilgilenen 
öğrencilerin sanata olan 
yeteneklerini teşvik etme 

amacıyla düzenlenen serginin 
amacına ulaşmasının mutluluğunu 
yaşıyoruz. Okulumuzun Görsel 
Sanatlar öğrencileriyle Resim Kulübü 
öğrencilerinin “OUTSIDE” ismini 
verdikleri fotoğrafları, 27 Nisan 
Çarşamba günü kampüsümüzün 
bahçesinde sergilendi. Hazırlık, 9 
ve 10. sınıf öğrencilerinin çektiği 
dış mekân fotoğrafları veliler, 
öğretmenler ve öğrenciler tarafından 

“OUTSIDE” 
DIŞ MEKÂNDA 
ÇEKİLMİŞ SERBEST 
FOTOĞRAF SANATI 
SERGİSİ 
“OUTSIDE” OUTDOOR 
PHOTOGRAPHY ART 
EXHIBITIONCELEBRATED 
WITH ENTHUSIASM



büyük beğeni topladı. Fotoğraflarının 
sergilenmesinden gurur duyan 
öğrencilerimizin heyecanlarını biz 
de onlarla paylaştık. Fotoğraflarıyla 
sergiye katılan öğrencilerimize 
emeklerinden dolayı teşekkür ediyor, 
çalışmalarının devamını diliyoruz.
Emircan ÖZYÜREKOĞLU ‘24
İrem ÇELİK ‘24
Sibel Maya KESKİN ‘24
Zeynep Bahar ALKAN ‘25
Aysu AYDIN ‘26
Ronya TAŞ ’26

We are happy to see that the 
exhibition of photos titled 
“Outside”, organized with the aim 
of encouraging the artistic talents 
of students who are interested 
in photography, has achieved its 
purpose. The photographs taken 
by Visual Arts students and those 
in the Art Club and exhibited in 
the school garden were exhibited 
in the TAC garden on Wednesday, 
April 27. The photos taken outdoors 
by the prep, 9th and 10th graders 
were admired by parents, teachers 
and students. We thank our 
students who participated in the 
exhibition and wish them all the 
best in their future endeavors 
related to the art of photography.
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8 MART 
DÜNYA EMEKÇİ 
KADINLAR GÜNÜ 
INTERNATIONAL 
WOMEN'S DAY

 Kocası için değil, çocuğu için 
değil, ev kirası için değil, 
mutlu olmak, kendi kendine 

yeten bir birey olmak için çalışmalı 
kadınlar. Kadın olduğu için değil, 
zeki ve çalışkan bir İNSAN olduğu 
için çalışmalı. Sadece anne değil 
insan, sadece eş değil birey, sadece 
çiçek değil köklerini toprağa salan 
bir ağaç olduğunu hatırlatmamıza 
gerek yok; ama yine de gülümseyen 
bir fotoğrafla mutlu başlamak istedik 
güne. 9. sınıf öğrencilerimiz ve IB CAS 
koordinatörünün ortak çalışmasında 
gururlu ve mutlu gözlerle bakan kadın 
fotoğrafları bıraktık güne. TAC Ailesi 
kadınlarının sadece birkaçı. İyi ki 
varsınız. 

Women should work not for their 
husbands, not for their children, 
not for the rent, but to be happy, 
to be self-fulfilling individuals. They 
should work not because they are 
women, but because they are smart 
and hardworking INDIVIDUALS. 
We do not need to remind you that 
women is not only a mother but a 
human being, not just a wife but an 
individual, not just a flower but a tree 
that extends its roots in the ground. 
Still, we still wanted to put a smile 
on your faces on this special day by 
sharing the photos of smiling women, 
proud and happy, in a collaborative 
activity by Grade 9 students and the 
IB CAS coordinator.

T A C L I F E
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Okulumuzda geleneksel olarak 
kutladığımız Fransız dilinin 
bayramı olan “Frankofoni 

Günü” kapsamında bu yıl da 
öğrencilerimiz eğlence dolu etkinlikler 
düzenledi. Fransız Dili Eğitim 
Ataşesi Vincent Brousse ve Fransız 
Kültür Merkezi Müdürü Hülya Öz’ün 
katılımlarıyla öğrencilerimiz Fransız 
kültürünü daha yakından tanıma 
imkânı buldular. Vive La Francophonie!

As part of the traditional 
"Francophonie Day", a celebration of 
French language at TAC, the French 
learners were involved in many fun 
activities this year when we hosted 
Mr. Vincent Brousse, the French 
Language Education Attaché, and 
Hülya Öz, the Director of the French 
Cultural Center. The activities helped 
students to get to know the French 
culture better. Vive La Francophonie!

''FRANKOFONİ 
GÜNÜ'' COŞKUYLA 
KUTLANDI 
"FRANCOPHONIE DAY'' 
CELEBRATED WITH 
ENTHUSIASM
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KARİYER GÜNÜNDE 
MEZUNLARDAN 
İLHAM VEREN 
TAVSİYELER 
INSPIRING ADVICE FROM 
TAC GRADUATES ON 
THE CAREER DAY
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Geleneksel Kariyer Günümüz 
23 Mayıs Pazartesi günü 
mezun konuklarımızın 

katılımlarıyla kampüsümüzde 
gerçekleşti. Psikolojik Danışma 
ve Rehberlik Bölümünün öncülük 
ettiği, Okul Yönetimimiz, Kurumsal 
İletişim Departmanımız, Mezunlar 
Derneğimiz, öğretmenlerimiz, 
öğrencilerimiz ve okul çalışanlarımızın 
işbirliğiyle yapılan organizasyona 
birbirinden değerli 22 TAC 
mezunumuz katıldı. Mezuniyet yılları 
1971 ila 2013 arasında değişen, mezun 
oldukları Tarsus Amerikan Kolejine 
yıllar sonra kariyerlerini anlatmak 
ve öğrencilerimize ilham vermek 
amacıyla gelen konuklarımız gün 
boyunca öğrencilerimizle bir aradaydı. 
Konuklarımız, mezuniyetlerinden 

seneler sonra genç TAC’lilerle bir 
araya gelmenin; öğrencilerimiz 
de kendi yürüdükleri yollardan 
yıllar önce geçmiş olan büyüklerini 
dinlemenin heyecanını yaşadılar. Gün 
sonunda öğrenci, öğretmen, idareci 
ve konuklarımızla birlikte tüm TAC 
Ailesinin yüzlerdeki memnuniyeti 
görmek, öğrencilerimizden ve 
mezunlarımızdan olumlu geri 
dönüşler almak bizleri çok mutlu etti. 
 
TAC’s traditional Career Day was 
held on TAC campus on Monday, 
23 May with 22 guest speakers: 
TAC graduates who are affluent 
representatives of their professional 
field. Organized by TAC’s Counseling 
Department, the planning leading 
up to the event saw meticulous 

collaboration and working out the 
details by the school administration, 
corporate communications 
department, TAC Alumni Association, 
teachers, students, and school staff. 
The guest speakers of the event, with 
graduation years ranging from 1971 
to 2013, returned to campus after 
many years to talk about their careers 
and inspire our students. They were 
excited to get to know more about 
TAC students during the day, while 
the students were very happy to 
hear about the valuable experiences 
of the graduates who had “been 
down that road before”. Receiving 
the positive feedback of students, 
teachers, administrators and guests 
was the best reward at the end of this 
successful event.
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ÖĞRENCİLERİMİZ 
OPERA 
GECESİNDE
TAC STUDENTS AT THE 
OPERA



Adana Devlet Senfoni 
Orkestrası'nın 1 Nisan’da 
gerçekleştirdiği, şefliğini 

Lorenzo Castriota Skanderbeg'in 
yaptığı "Opera Gecesi" adlı konsere, 
müzik öğretmenlerimiz eşliğinde 
Hazırlık, 9 ve 10. sınıflarımız da 
katıldı. Öğrencilerimizin her alanda 
bilgi sahibi olmaları, yaşayarak 
deneyim kazanmalarına öncelik 
vererek yaptığımız çalışmalara 
devam ediyoruz. Gördüklerinin bir 
kısmını bile olsa yaşam tarzlarına 
çevirmeleri için onları destekliyoruz. 
“Opera Aryaları ve Uvertürlerinden 
Seçmeler”den oluşan konser 
sayesinde öğrencilerimiz sanat 
dolu muhteşem bir akşam geçirdi. 
Öğrencilerimizin zihinlerinde harika 
izler bırakan konserde sahne alan 
sanatçıların isimlerini paylaşmak 
istiyoruz: 
Solistler:
BURÇİN SAVIGNE, SOPRANO
ASUDE KARAYAVUZ, MEZZO 
SOPRANO

DAVIDE RYU, TENOR
HOJOUN LEE, BARİTON 
 
TAC’s prep, 9th and 10th graders 
attended the concert called 
"Opera Night", by the Adana State 
Symphony Orchestra on April 1, 
conducted by Lorenzo Castriota 
Skanderbeg. At TAC, we try to 
provide opportunities for student 
experience in every field of social 
life, encouraging them to turn 
some of what they see into longer 
term habits. Thanks to the concert 
consisting of “Opera Arias and 
Selections from Overture”, our 
students had a wonderful evening 
full of music. We would like to share 
the names of the artists who took 
the stage:
Soloists:
BURÇIN SAVIGNE, SOPRANO
ASUDE KARAYAVUZ, MEZZO 
SOPRANO
DAVIDE RYU, TENOR
HOJOUN LEE, BARITHONE
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MANİSACİYAN KOLEKSİYONU'NUN 1800’LÜ 
YILLARDAN BAŞLAYIP TARSUS’TAKİ TARİHİ 
KAMPSÜMÜZE UZANAN ÖYKÜSÜ
THE STORY OF THE MANISACIYAN COLLECTION FROM THE 1800S TO 
PRESENT-DAY TARSUS CAMPUS

Anadolu’nun en eski yerleşim 
yerlerinden biri olan Tarsus’ta 
133 yıldır eğitim veren 

Tarsus Amerikan Koleji, bulunduğu 
coğrafyanın eşsiz tarihinin 
korunması için de destek oluyor.
Tarihe ve ulusal değerlere her 
zaman önem veren TAC, yıllar 
öncesinde de 1938 yılında 
Merzifon’dan okula gönderilen 
entomoloji koleksiyonu örneklerinin 
kaybolmadan günümüze kadar 
ulaşmasını sağladı. Savaş döneminin 
yıkıcı ortamında okula ulaşan 
bu tarihi emanetler, yıllar sonra 
mezunlarımızın seferberliğiyle tasnif 
edilerek kurtarıldı. Tarihe ışık tutan 
bu entomoloji koleksiyonu, bugün 
okulumuzun hemen yanındaki 
Sadık Paşa Konağı’ndaki Doğa 
Bilimleri Araştırma Merkezi olarak 
ziyaretçilerle buluşuyor. İşte binbir 
emekle oluşturulan mineral, kaya ve 
fosillerden oluşan bu koleksiyonun 
1800’lü yıllardan başlayıp Tarsus’taki 
tarihi kampüsümüze uzanan öyküsü, 
Atlas dergisinin Şubat sayısının 
sayfalarında anlatılıyor…
 
Serving education for 133 years 
in Tarsus, one of the oldest 
settlements in Anatolia, Tarsus 
American College, is a strong 
advocate for the preservation of 
the unique history of its location. 
With the emphasis placed on 
history and national values, the 
time-revered institution ensured 

that the entomology collection 
samples sent to the school from 
Merzifon as early as 1938 have 
survived to today. These historic 
relics, which were able to reach the 
school despite the destruction of 
war, were sorted and saved many 
years later thanks to the concerted 
efforts of the school’s graduates. 
This entomology collection, which 
sheds light on history, is now 
ready to meet with visitors in the 

“Natural Sciences Research Center” 
of Sadik Pasa Mansion, located in 
our greater campus. The story of 
this collection of minerals, rocks 
and fossils, brought together with a 
monumental effort dating back to 
1800s which extends to present day 
and our historical campus in Tarsus, 
is featured in the February issue of 
Atlas magazine... You can click here 
to access the full news article in 
English.
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TEDxTarsusAmericanCollege, 
12 Mart Cumartesi günü saat 
13:00-17:00 arasında TAC’de 

yoğun bir katılımla gerçekleşti. Bu yıl 
ikincisi düzenlenen ve iki oturumdan 
oluşan etkinlikte, birbirinden değerli 
6 konuşmacı tarafından ilham dolu 
paylaşımlar yapıldı. 10. sınıf öğrencimiz 
Asya’nın organizatörlüğünü yaptığı 
ve yirmiye yakın TEDx Kulübü 
öğrencisinin katkılarıyla gerçekleşen 
etkinlikte; “Strangers by Nature” 
(Doğası itibariyle Yabancı Olanlar) 
teması etrafında konuşmalar 
gerçekleştirildi. Psikolog Meltem 
Ekmen, spor gazetecisi İsmail Şenol, 
TAC’64 Uluç Gürkan, TAC‘88 Balkız 
İnal Sümerler, 12. sınıf öğrencimiz 
TAC’22 Yiğit Acar ve TAC‘99 Nursel 
Kavlak Gül’ün deneyim ve fikirlerini 

paylaştığı konferansa, öğrencilerimiz 
ve mezunlarımız da dâhil olmak 
üzere birçok kişi katıldı. TEDx etkinliği 
kapsamında Tarsus Amerikan 
Koleji öğrencileri ve öğretmenleri 
de dâhil olmak üzere pek çok kişi 
kendi alanlarındaki uzman kişilerin 
ilham verici konuşmalarını, ufuk 
açan görüşleri ve düşünceleri 
keşfetme fırsatı buldu. Bu etkinliğin 
baştan sona sadece TAC öğrencileri 
tarafından organize edildiğini 
özellikle belirtmek istiyoruz. Tam 
anlamıyla TAC’li olduklarını bir kez 
daha sergileyen öğrencilerimiz bizleri 
hem duygulandırdı hem de çok 
gururlandırdı. Değerli zamanlarını 
ayırıp etkinliğe katılım sağladıkları 
için konuşmacılarımıza, büyük 
emekler neticesinde profesyonel 

bir organizasyonu başarıyla 
tamamlayan öğrenicilerimize, her 
zaman yanımızda olarak desteklerini 
esirgemeyen mezunlarımıza ve 
idarecilerimize teşekkür ediyor, 
saygılarımızı sunuyoruz. 1984’e 
kadar uzanan bir geçmişe sahip olan 
“TED” konuşmaları, “Paylaşılmaya 
değer düşünceler” mottosuyla dünya 
çapında düzenlenen konferans 
serisidir. “TEDx” konuşmaları ise daha 
yerel çapta düzenlenebilen ve özgün 
seslerin, söylemlerin paylaşılmasını 
sağlayan önemli bir paylaşım 
platformudur.
 
TEDxTarsusAmericanCollege 
took place on Saturday, March 12, 
between 13:00-17:00 with a large 
participation. The event, held for the 
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second time at TAC, consisted of six 
sessions where inspiring remarks were 
shared by six valuable speakers. In 
the student-run event organized by 
Asya (grade 10) and nearly twenty 
students from the TEDx Club, talks 
centered around the theme of 
"Strangers by Nature". Meltem Ekmen 
(psychologist), İsmail Şenol (sports 
journalist), Uluç Gürkan (TAC 1964 
graduate), Balkız İnal Sümerler (TAC 
1988 graduate), Yiğit (a TAC senior) 
and Nursel Kavlak Gül (TAC 1999 
graduate) shared their experiences 
and ideas at the event which saw 
a diverse participation, including 
students and graduates. The event 
helped the participants to explore 
inspiring ideas, thought-provoking 
perspectives from the speakers, who 

specialize in their respective fields. We 
would like to stress that the event was 
entirely organized and run by TAC 
students who demonstrated strong 
organizational and leadership skills, 
making us proud. As TAC, we would 
like to thank the speakers for giving 
up their valuable time to meet with 
us, our learners who saw everything 
through to the end, and to graduates 
and administrators who have always 
supported us. “TED” talks, which 
date back to 1984, are a series of 
conferences organized around the 
world with the motto “Ideas worth 
spreading”. “TEDx” talks, on the 
other hand, is an important platform 
that can be more local, enabling the 
sharing of unique ideas on a smaller 
scale.
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24 Mart Perşembe günü 
gerçekleşen “4. Teknoloji 
ve İnovasyon Konuşmaları” 

etkinliğimizin konuğu bu kez 
Microsoft’ta yönetici pozisyonunda 
çalışmakta olan Bilgisayar Mühendisi, 
Siber Güvenlik Uzmanı Gökhan Özhan 
oldu. Yapay Zekâ, Girls in Tech ve 
Robotik Kulübü öğrencilerimizin 
katılımıyla gerçekleşen etkinlikte 
Özhan, siber güvenlik ve Microsoft’ta 
staj olanaklarıyla ilgili bilgiler 
vermenin yanı sıra TAC’deki 
günlerine de değindi. Sayın Özhan’ı 
okulumuzda ağırlamaktan onur 
duyduğumuzu belirtmek isteriz. 
Ayrıca katılımından dolayı teşekkür 
ediyor, saygılarımızı sunuyoruz..  
 
The guest speaker of TAC’s fourth 
and most recent "Technology and 
Innovation Talks" was Gökhan Özhan, 
a computer engineer, cyber security 
specialist, who currently holds an 
administrative position at Microsoft. 
In the event which was joined by 
students in Artificial Intelligence, Girls 
in Tech and Robotics Club, Özhan 
talked about his days at TAC, as well 
as providing information about cyber 
security and internship opportunities 
at Microsoft. TAC feels privileged to 
host Özhan on campus and thanks 
him for sharing his experience with 
the students interested.

TEKNOLOJİ VE İNOVASYON KONUŞMALARININ 
4’ÜNCÜSÜ GERÇEKLEŞTİ
TECHNOLOGY AND INNOVATION TALKS
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"Anne eli değmiş gibi” 
“İstek sizden yapmak 
annelerimizden!..”  

Okul Aile Birliği ve okulumuz 
idarecilerinin bir araya geldikleri rutin 
toplantıları 23 Mart 2022 Çarşamba 
günü gerçekleşti. Okulumuzda 
gelenek haline gelen ve ayda bir 
yatılı öğrenciler için hazırlanan 
“Anne Yemeği” etkinliğine maalesef 
salgın nedeniyle uzun bir süre ara 
verilmek zorunda kalınmıştı. Toplantı 
sonrasında, Okul Aile Birliğinin 
tüm üyelerinin katılımlarıyla bu 
yılın ilk “Yatılı Öğrenci için Anne 
Yemekleri” etkinliği gerçekleşti. Okul 
Aile Birliğimizin ve velilerimizin de 
destekleriyle büyük bir özveriyle 
hazırlanan akşam yemeğinde, 
okulumuzdaki yatılı öğrencilerimiz ile 
yeniden bir araya gelindi. Okul Aile 
Birliğinin tüm üyelerinin katılımlarıyla 
gerçekleşen bu güzel etkinlikteki 
yemeklerin hepsi öğrencilerin istekleri 
doğrultusunda hazırlandı. Birbirinden 
farklı ev yemeğinin bir arada olduğu 
masalara yatılı öğrencilerimiz büyük 
ilgi gösterdi. Öğrencilerimizin 
kendileri için sevgiyle hazırlanan 
lezzetli ikramları keyifle ve iştahla 
yedikleri gözlerden kaçmadı. Böylece, 
okulumuzun yatılı geleneklerinden 
birini daha gerçekleştirmenin keyfini 
hep birlikte yaşamış olduk. Salgın 
nedeniyle ara vermek zorunda 
kaldığımız geleneksel etkinliğimizi 
yeniden hayata geçiren Okul Aile 
Birliğimize ve destek sağlayan 
velilerimize teşekkür ederiz. 

“Feels like a home-cooked meal 
from your mother…” 
“All you need to do is ask and 
TAC’s mothers will bring them!” 
The routine meeting of the Parent-
Teacher Association with the 
school administrators was held on 
Wednesday, March 23, 2022. The 
"Meals from Mothers" event, a TAC 
tradition which usually follows 
the meeting specially organized 
for boarding students once a 
month, had to be suspended 
for a long period of time due to 
the pandemic. The first “Meals 
from Mothers” of the year was 
held with the participation of all 
members of the Parent-Teacher 
Association. It was a good 

opportunity to bring the school 
community together with our 
boarding students in an enjoyable 
dinner which was prepared with 
the support of the PTA and parents. 
All of the meals in this dinner were 
prepared according to the feedback 
of students. Our boarders showed 
great interest to various home-
cooked meals prepared for them 
and savored these delicious treats. 
The community members had the 
pleasure of bringing back one of 
TAC’s boarding school traditions. We 
would like to thank TAC’s PTA for 
their help in reviving this tradition 
which we needed to suspend 
because of the pandemic, as well 
as the parents for their support.

45

TAC YATILI ÖĞRENCİLERİMİZİN OKUL AİLE BİRLİĞİMİZ 
İLE BULUŞMA YEMEĞİ
TAC’S BOARDING STUDENTS MEET WITH PTA MEMBERS AT DINNER
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YIL SONU SERGİSİ 
ZİYARETÇİLERE AÇILDI 
TAC’S YEAR-END ART EXHIBITION 
OPENED TO VISITORS
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Tarsus Amerikan Koleji Görsel 
Sanatlar ve Resim Kulübü 
öğrencilerine ait eserlerin yer 

aldığı “TAC Yıl Sonu Sergisi” 25 
Mayıs 2022 Çarşamba günü Sadık 
Paşa Sergi Salonunda, TAC Ailesinin 
ziyaretine açıldı. Birçok öğrenci 
çalışmasının yer aldığı Yıl Sonu 
Sergisinin açılışında 10-D sınıfından 
Ozan Dora’nın piyano performansı 
büyük beğeni topladı. Hazırlık, 9 ve 
10. sınıf öğrencilerinin çalışmalarının 
yer aldığı sergi, 6 Haziran 2022 
tarihine kadar Sadık Paşa Sergi 
Salonunda ziyarete açık kaldı. 
Emekleri için tüm öğrencilerimize 
teşekkür ediyor, çalışmalarının 
devamını diliyoruz. 
 
The “TAC Year-End Exhibition”, 
which features the artwork by 
TAC’s Visual Arts club students, was 
opened to visits on Wednesday, May 
25, 2022 in the Sadık Paşa Exhibition 
Hall. In the opening reception, Ozan 
Dora's (10D) piano performance was 
applauded and was a great musical 
accompaniment to the works of art 
which were created by prep, grade 
9 and 10 students. The exhibition 
remained open to visitors until June 
6, 2022.
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11. sınıf öğrencilerimiz İpek İncel ve 
Nisan Doğu'nun Biyoloji alanında 
hazırlamış oldukları çalışma 

Rochester Institude Technology 
Genius Olympiad 2022 Science 
alanında finalist olarak kabul edildi. 
Hayvanların uzun kemik kırıklarının 
tedavisi için polilaktik asitten 3D 
yazıcı ile intramedüller çivi üretimi 
üzerine eylül ayında başladıkları 
çalışmayı yoğun emekler neticesinde 
başarılı bir şekilde tamamlamayı 
başardılar. Öğrencilerimiz bu 
başarıları sonucunda, Rochter 
Institute of Technology Üniversitesini 
seçmeleri durumunda her yıl 10 bin 
dolar burs alma hakları olacak. İpek 
ve Nisan’ı tebrik ediyor başarılarının 
devamını diliyoruz.

İKİ ÖĞRENCİMİZDEN GURUR VEREN BİYOLOJİ BAŞARISI
TWO TAC FINALISTS IN BIOLOGY

The biology project designed 
by two 11th graders, İpek İncel 
and Nisan Doğu, was selected for 
finals at the Rochester Institute 
Technology Genius Olympiad 2022 
in the science category. The students 
successfully completed the work they 
started in September on producing 
intramedullary nails from polylactic 
acid with a 3D printer to be used in 
the treatment of long bone fractures 
of animals, as a result of intense 
efforts. With this success, the TAC 
students will be eligible to receive a 
scholarship of ten thousand dollars 
per year if they choose to attend 
Rochester Institute of Technology. 
TAC congratulates İpek and Nisan 
and wish them continued success. 
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INTERNATIONALE DEUTSCHOLYMPIADE 2022  
ULUSLARARASI ALMANCA OLİMPİYATLARI 2022
INTERNATIONAL GERMAN OLYMPICS 2022

Uluslararası Almanca 
Olimpiyatlarının (IDO) 
amacı, gençlere Almanca 

dilini sevdirmek, karşılıklı anlayış 
ve hoşgörüyü güçlendirmek ve 
katılımcılara Alman biliminin ve 
kültürünün kapılarını açmaktır. 
Uluslararası Almanca Olimpiyatları 
(IDO), dünyanın en büyük Almanca 
yarışmasıdır. Bu yarışma, iki yılda 
bir Almanya’da gerçekleştirilmekte 
ve Uluslararası Almanca 
Öğretmenleri Birliği (IDV) iş 
birliğinde Goethe-Institut tarafından 

düzenlenmektedir. Türkiye’den 
A2 veya B1 dil seviyesinde ulusal 
ön elemeleri kazanmış olan en 
iyi 2 katılımcı, Goethe-Institut 
bursuyla 03.08.-07.08.2022 
tarihleri arasında Hamburg’da 
gerçekleşecek Uluslararası Almanca 
Olimpiyatlarına katılabilecekler. 
Tarsus Amerikan Koleji Almanca 
öğretmenleri tarafından teşvik 
edilen 11. sınıf öğrencimiz Cem 
Yıldız, B1 seviyesindeki Olimpiyatlara 
katılmayı başardı. Olimpiyatlar 2 
aşamadan oluşmaktadır; 1. aşamada 

43 kişilik B1 katılımcı arasından 16 
kişiyle birlikte başarı sağlayan Cem 
Yıldız, final aşamasının yapılacağı 9 
Nisan günü Almanca sınavına tabii 
tutulacaktır. Öğrencimize katılacağı 
bu aşamada da gönülden başarılar 
dileriz. 
 
The aim of the International 
German Olympics (IDO) is to 
promote learning of the German 
language, to strengthen mutual 
understanding and tolerance, and 
to introduce to the participants the 
science and culture of Germany. 
The International German Olympics 
(IDO), held biennially in Germany, 
is the world's largest competition 
for the German language. It is 
organized by the Goethe-Institut in 
cooperation with the International 
Association of German Teachers 
(IDV). The top two participants 
from Turkey, who have passed the 
national pre-qualifications in A2 or 
B1 language levels, will qualify for 
the International German Olympics 
to be held in Hamburg between 3-7 
August 2022 under the sponsorship 
of Goethe-Institut. Encouraged by 
TAC’s German teachers, 11th grader 
Cem Yıldız joined the B1 level 
Olympics. The Olympics consists of 
two stages and Cem, who passed 
the first stage as one of the 16 
participants out of 43, will take a 
German exam on April 9 when the 
final stage will be held. We wish 
Cem good luck at this stage of his 
participation.
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TAC'nin iki öğrencisinin araştırma 
yazısı, dünyanın önde gelen 
uluslararası lise araştırma 

dergisinde yayımlanmaya hak 
kazandı. 10- E sınıfı öğrencimiz Cenk 
Sağlam, Kimya alanında Narkotik 
Maddelerin Translasyonal Tıpta 
Kullanımı ve Yararları (The Usage 
and Benefits of Narcotic Drugs in 
Translational Medicine) ilgili araştırma 
yazısıyla; 10-A sınıfı öğrencimiz Asya 
Yılmaz ise Biyoloji alanında hazırladığı 
Onkolitik Viroterapi ve Bağışıklık 
Sistemi (Oncolytic Virotherapy 
And The Immune System) ile ilgili 
araştırma yazısıyla, Üsküdar Amerikan 
Kolejinin düzenlediği UAA Akademik 

ÖĞRENCİLERİMİZDEN BİLİMSEL 
MAKALELERLE ULUSLARARASI 
BAŞARI
INTERNATIONAL SUCCESS WITH SCIENTIFIC 
ARTICLES FROM TAC STUDENTS

Araştırma Konferansına katıldı. Her 
iki öğrencimiz de katılan öğrenciler 
arasında en yüksek puanı alanlar 
arasında olmayı başardı. Asya 
Yılmaz ve Cenk Sağlam’ın araştırma 
yazıları uluslararası bir yayın olan 
International Journal of High School 
Research’da (IJHSR) yayımlanmaya 
hak kazandı. Öğrencilerimizle gurur 
duyuyor, başarılarının devamını 
diliyoruz. 
 
The research papers of two students 
of Tarsus American College (TAC) 
were selected for publication in the 
world's leading international high 
school research journal. Two tenth 



graders, Cenk Sağlam and Asya 
Yılmaz attended the UAA Academic 
Research Conference organized by 
Üsküdar American College, CENK 
with his research article on “The 
Usage and Benefits of Narcotic 
Drugs in Translational Medicine” in 
chemistry and Asya on “Oncolytic 
Virotherapy and the Immune System” 
in biology. Both TAC students 
received the highest score among 
the participants, with their articles 
qualifying for publication at the 
International Journal of High School 
Research (IJHSR). We are proud 
of Cenk and Asya and wish them 
continued success.

T A C L I F E
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LİSELER ARASI 
DÜŞÜN-YAZ 
FELSEFİ DENEME 
YARIŞMASINDA 
ÖĞRENCİMİZİN 
BAŞARISI
TAC STUDENT AT THE 
FINAL STAGE OF THE 
PHILOSOPHICAL ESSAY 
WRITING CONTEST



11-A sınıfı öğrencimiz Sude 
Ekici yazmış olduğu “Tekrar 
Eden Kâbuslar ve İnsanın 

Değişim Arayışı” adlı yazısıyla 
önemli bir başarıya imza attı. 
Lise öğrencilerinin felsefenin 
temel problemleri hakkında 
düşünebilmelerini, okuma, anlama 
ve yorumlayabilme becerileri 
kazanmalarını sağlayan, felsefi bir 
dil ve kavramları kullanarak yazı 
yazabilmelerini amaçlayan Düşün-
Yaz felsefi deneme yarışması bu 
yıl da 22 Nisan 2022 tarihinde 
İzmir Felsefeciler Derneği ve İzmir 
Amerikan Koleji’nin katkılarıyla 
düzenlendi. Türkiye genelinde 
düzenlenen yaklaşık 1500 öğrencinin 

katıldığı ve 2 aşamadan oluşan 
Liseler Arası Düşün-Yaz Felsefi 
Deneme Yarışmasında Sude ilk 25 
öğrenci arasına girmeyi başardı. 
Sude böylece final yarışmasına 
katılmaya hak kazandı. Puanlamaya 
göre elde edilen sonuçla 3 
Haziran’da gerçekleşecek olan final 
yarışmasında Sude’nin okulumuzu 
temsil edeceğini gururla paylaşıyor, 
başarılarının devamını diliyoruz. 
 
TAC’s 11th grader Sude Ekici 
was selected as one of the 
25 participants among 1500 
participants to proceed to the final 
stage at the philosophical essay 
writing contest titled “Think-Write” 

with her article titled "Recurring 
Nightmares and Man's Quest for 
Change". The essay writing contest 
which is made up of two stages 
and which aims to encourage high 
school students to reflect on the 
main problems of philosophy an to 
develop reading comprehension, 
interpretation and writing skills with 
an emphasis on using philosophical 
language and concepts, was held 
on 22 April 2022 by Philosopher’s 
Association of İzmir and American 
Colleagiate Institute in İzmir. We 
are proud to share that Sude will 
represent our school in the final 
competition that will take place on 
June 3rd.

H A B E R  N E W S
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Tarsus Amerikan Koleji (TAC) 
öğrencisi Efe Batın Budak, 
senaristliğini ve yönetmenliğini 

yaptığı “Monoton” isimli kısa filmiyle 
sınırları aşan bir başarıya imza 
attı. Efe Budak’ın Tarsus’ta çektiği 
kısa film, ABD’deki uluslararası 
kısa film festivallerinde gösterime 
hak kazandı. “Monoton” ayrıca, 
Manisa Zeytin Dalı Kısa Film 
Festivalinde Jüri Özel Ödülü’nü de 
aldı. Tarsus Amerikan Koleji (TAC) 
10. sınıf öğrencisi 16 yaşındaki 
TAC’24 Efe Batın Budak’ın çektiği 

kısa filmin başarısı Tarsus’tan 
Amerika’ya uzandı. TAC öğrencisi 
Budak’ın senaryosunu yazdığı ve 
yönetmenliğini yaptığı “Monoton” 
isimli kısa film, uluslararası kısa 
film festivallerinde gösterime hak 
kazandı. İnsanların bir gece orada 
bulunduktan sonra bağımlısı olduğu, 
hep aynı ezginin çalındığı ünlü 
bir mekânı anlatan “Monoton”, 
Amerika’daki iki ayrı film 
festivalinden davet aldı. Budak’ın 
filmi, International Sessions By 
Lift-Off Global Network Official 

TAC ÖĞRENCİSİ EFE BATIN 
BUDAK’IN YÖNETTİĞİ KISA 
FİLMDEN ULUSLARARASI BAŞARI
INTERNATIONAL ACHIEVEMENT OF THE SHORT 
FILM DIRECTED BY EFE BATIN BUDAK

Selection ile First-Time Filmmaker 
Sessions By Lift-Off Global 
Network Official Selection Kısa 
Film Festivallerinde gösterilecek. 
Sıradanlaşan hayatlara ironik bir 
yaklaşım sunan “Monoton” ayrıca 
Manisa Zeytin Dalı Kısa Film 
Yarışması’nda da Lise Kategorisinde 
finalist olarak açıklandı. 



T A C L I F E



 
TAC student Efe Batın Budak 
achieved a success which went 
beyond national borders with his 
short film "Monoton", which he wrote 
and directed. The short film Efe 
Budak shot in Tarsus was entitled 
to screen at international short film 
festivals in the USA. “Monoton” also 
received the Special Jury Award 

at the Manisa Olive Branch Short 
Film Festival. The success of the 
short film directed by 16-year-old 
TAC'24 Efe Batın Budak, a 10th 
grade student at Tarsus American 
College (TAC), extended from 
Tarsus to America. The short film 
"Monoton", written and directed by 
TAC student Budak, was selected 
for screening in international short 
film festivals. "Monoton", which 
tells about a famous place to which 
people become addicted, after being 
there one night and where the same 

tune is played all the time, received 
invitations from two different film 
festivals in the United States. Budak's 
film will be screened at the short 
film festivals, International Sessions 
By Lift-Off Global Network Official 
Selection, and First-Time Filmmaker 
Sessions By Lift-Off Global Network 
Official Selection. Offering an ironic 
approach to lives becoming ordinary, 
"Monoton" was also announced as 
a finalist in the Manisa Olive Branch 
Short Film Competition in the High 
School Category.
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ÖZGÜR PENCERE GENÇ KALEM ÖYKÜ YARIŞMASINDA 
“JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ’’
SPECIAL JURY AWARD TO TAC’S YOUNG STORY WRITER

1570 öykünün değerlendirmeye 
alındığı “Özgür Pencere Çocuk ve 
Genç Kalem Öykü Yarışması”nda, 

Tuba Karabağ’ın danışmanlığını 
yaptığı 12 IB öğrencimiz Zeynep 
Ece Yıldırım, yazdığı öyküyle “Jüri 
Özel Ödülü”nü almaya hak kazandı. 
Öncelikle öğrencimizi tebrik eder, 
kendisiyle gurur duyduğumuzu 
paylaşmak isteriz. Her sene 
öğrencilerimizi bu yarışmalara 
katılmaya teşvik eden, onların 
gelişimine ve başarılarına katkıda 
bulunan başta Tuba Karabağ olmak 
üzere tüm zümre arkadaşlarına da 
teşekkür ederiz. Buraya tıklayarak 
sonuçlara ulaşabilirsiniz.  
 
At the nationwide "Özgür Pencere 
Story Writing Competiton for 
Children and Adolescents", where 
the jury evaluated a total of 1570 
stories, Zeynep Ece Yıldırım from 
12 IB, working with her teacher 
Tuba Karabağ, was awarded the 
"Special Jury Award" for her story. 
TAC congratulates Zeynep who 
made the school community proud 
and thank Tuba Karabağ and all 
teachers in the Turkish department 
for their encouragement of students 
to join such competitions and their 
contribution to student growth and 
accomplishments in the field of 
Turkish Literature. You can see the 
results from the link.



T A C L I F E

https://ozgurpencerem.com/ozgurpencere-2022-lise-sonuclari.html
https://ozgurpencerem.com/ozgurpencere-2022-lise-sonuclari.html
https://ozgurpencerem.com/ozgurpencere-2022-lise-sonuclari.html
https://ozgurpencerem.com/ozgurpencere-2022-lise-sonuclari.html
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TAC 10E sınıfı öğrencimiz Edibe 
Eylül Çengel, London Classical 
Music Competition (LCMC) 

tarafından düzenlenen ve dünyanın 
dört bir yanından katılımın olduğu 
uluslararası yarışmada, Piyano 
Mansiyon Ödülü’ne layık görüldü. 
Öğrencimiz Eylül’ü tebrik ediyor, 
başarılarının devamını diliyoruz.
Yarışmanın sonuçlarına buradan 
ulaşabilirsiniz.
 
Edibe Eylül Çengel, TAC’s 10E 
student, was awarded Honorable 
Mention in the category of piano 
at the London Classical Music 
Competition (LCMC), an international 
competition with participation from 
around the world. We congratulate 
Eylül and wish her the best in her 
future musical pursuits. The results 
of the competition are given on the 
link.

ULUSLARARASI YARIŞMADA PİYANO 
MANSİYON ÖDÜLÜ
SPECIAL MENTION RECOGNITION IN THE CATEGORY OF PIANO AT 
INTERNATIONAL COMPETITION
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https://londonclassicalmusic.com/winners-piano-youth/
https://londonclassicalmusic.com/winners-piano-youth/
https://londonclassicalmusic.com/winners-piano-youth/
https://londonclassicalmusic.com/winners-piano-youth/
https://londonclassicalmusic.com/winners-piano-youth/


Kanada Waterloo Üniversitesinin 
organize ettiği Pascal, Cayley, 
Fermat ve Fryer, Galois, 

Hypatiıa sınavlarında TAC öğrencileri 
önemli başarılar elde ettiler. 
Öğrencilerimiz her yıl geleneksel 
olarak katıldıkları Kanada Waterloo 
Üniversitesinin düzenlediği PCF 
ve FGH sınavlarında bu yıl da çok 
önemli başarılara imza attılar. Birinci 
sınav olan PCF’ye katılan yaklaşık 
100 öğrencimizin 74 ü, üstün 
başarı belgesi almaya hak kazandı. 
Bu öğrencilerimizin arasından 9. 
sınıflarda Beren Bal, 10. sınıflarda 
Ali Arda Taka ve Naz Kurtuluş, 11. 
sınıflarda Aldemir Konuk ayrıca 
madalya almaya hak kazandılar. 
İkinci sınav olan FGH’de başarımızın 
çok daha yüksek olduğunu 
mutlulukla paylaşıyoruz. TAC olarak 
takım puanına göre Kanada dışından 
sınava katılan okullar arasında; Fryer 
sınavında 8., Galois sınavında 2. ve 
Hypatia sınavında 3. olmayı başardık. 

Sınava katılan 35 öğrencimizin 31’i 
üstün başarı belgesi almaya hak 
kazandı. Bunların içinden 9. sınıflarda 
Buğra Esen, Kanada dışından sınava 
katılan öğrenciler arasında 1. grupta 
yer alan ilk 12 öğrenciden biri olarak 
madalya almaya hak kazandı. 10. 
sınıflarda Cenk Sağlam, Kanada 
dışından sınava katılan öğrenciler 
arasında 1. grupta yer alan ilk 6 
öğrenciden biri olarak madalya 
almaya hak kazandı. 11. sınıflarda 
Kaan Erman, Kanada dışından 
sınava katılan öğrenciler arasında 
40 üzerinden 40 tam puanla 1. 
grupta yer alan 4 öğrenciden biri 
olarak madalya almaya hak kazandı. 
Öğrencilerimizi tekrar tebrik ediyor, 
emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. 
 
TAC students continue their 
successful track record with 
their performance at the annual 
Pascal, Cayley, Fermat (PCF) and 
Fryer, Galois, and Hypatia (FGH) 

exams organized by University of 
Waterloo in Canada. 74 of 100 TAC 
students who participated in the 
first exam, the PCF, were eligible to 
receive a certificate of excellence. 
In addition, Beren Bal (grade 9), 
Ali Arda Taka, Naz Kurtuluş (grade 
10), and Aldemir Konuk (grade 
11) were awarded medals for their 
distinctive performance. We are 
happy to share that TAC’s success 
in the second exam, FGH, was even 
higher. As the school, we placed 8th 
in Fryer exam, 2nd in Galois exam 
and 3rd in Hypatia exam among all 
schools participating in the exam 
from outside Canada, based on the 
team score. 31 out of 35 TAC exam 
takers were awarded a certificate of 
excellence. Among them, Buğra Esen 
(grade 9) was awarded a medal as 
one of the top 12 candidates, and 
in 10th grade, Cenk Sağlam was 
awarded a medal as one of the top 6 
candidates from outside of Canada 
in the 1st group. In 11th grade, Kaan 
Erman was presented a medal for 
being one of the top four students 
in the 1st group, achieving the 
perfect score of 40. We congratulate 
our students again and thank the 
educators who contributed to this 
success.
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ÖĞRENCİLERİMİZDEN WATERLOO 
ÜNİVERSİTESİNİN SINAVLARINDA 
ÖNEMLİ BAŞARILAR
TAC STUDENT SUCCESS AT THE UNIVERSITY OF 
WATERLOO EXAMS

T A C L I F E
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TEKNOFEST TEKNOLOJİ 
YARIŞMALARI
TEKNOFEST TECHNOLOGY COMPETITIONS

Okulumuzun TACBiotech 
Kulübü, TEKNOFEST Teknoloji 
Yarışmaları kapsamında 

Çevre ve Enerji Teknolojileri 
Yarışmasına “Sorghum bicolor 
bitkisi özütünden Clostridium 
butyricum ve rekombinant 
Enterobacter aerogenes ile Agaroz 
Jel Membranlı Mikrobiyal Yakıt Pili 
Hücresinde Elektrik Üretimi” adlı 
proje ile başvurdu. Öğrencilerimiz, 
ön değerlendirme raporundan 95 
puan alarak proje detay raporu 
gönderim aşamasına katılmaya 
hak kazandı. Çevre ve Enerji 
Teknolojileri Yarışması kapsamında, 
toplumda yenilenebilir enerji 
kaynaklarının kullanımı ve enerji 

verimliliği kültürü oluşturulması, 
verimlilik ve çevre konularında 
farkındalığın artırılarak yenilikçi ve 
teknolojik fikirlerin geliştirilmesi 
hedeflenmektedir. Öğrencilerimizi 
tebrik ediyor, yarışmanın bundan 
sonraki aşamalarında da başarılarının 
devamını diliyoruz. 
 
TACBiotech Club entered 
the Environment and Energy 
Technologies Competition as part 
of the TEKNOFEST Technology 
Competition with the project titled 
“Electricity Generation in Agarose 
Gel Membrane Microbial Fuel 
Cell with Clostridium butyricum 
and recombinant Enterobacter 

aerogenes from Sorghum bicolor 
plant extract”. Scoring 95 points in 
the preliminary evaluation report, 
TAC students qualified for the 
detailed report submission stage. 
The Environment and Energy 
Technologies Competition aims to 
develop innovative and technology 
ideas by raising awareness about 
the use of renewable energy sources 
and promoting an energy-efficient 
culture. We congratulate our 
students and wish them continued 
success in the next stages of the 
competition.
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TAC’Lİ ŞAMPİYONLARIN 
ÖDÜL TÖRENİ 



T A C L I F E
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AWARD CEREMONY FOR 
TAC’S ATHLETIC CHAMPIONS

H A B E R  N E W S
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İŞTE TAC’NİN GURUR 
TABLOSU 
TAC’S HONOR ROLL IN SPORTS

T A C L I F E
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TAC tarihinde voleybol branşında bir 
ilki başaran Mersin Şampiyonluğu-
Bölge Şampiyonluğu ve Türkiye 
9'unculuğu başarılarıyla bizi 
gururlandıran Voleybol Takımımız... 

OKUL LİSE GENÇ A KIZ 
VOLEYBOL TAKIMI
GIRLS VOLEYBALL TEAM



 
Here are the members of the 
Volleyball Team who achieved the 
Mersin Championship, the Regional 
Championship and 9th place in 
Turkey.

İlke Altındaş Prep-E
Aysu Aydın Prep-F
Melisa Çelik 9-C
Ekin Özyürekoğlu 9-E
Asmin Akgeyik 10-B
Benan Güneş 10-D
Doğa Naycı 10-D
Elbi Lavin Demirhan 11-A
Azra Güzelocak (K/C) 11-B
Suna Helen Ölmez 11-G
Ayşe Ural 9-E

T A C L I F E
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MERSİN 4'ÜNCÜSÜ OKUL LİSE 
GENÇ A ERKEK MASA TENİSİ 
TAKIMI
FOURTH PLACE IN MERSIN: BOYS TABLE 
TENNIS TEAM



Deniz Alınak 9-A
Enes Ersan (K/C) Prep-C
Haktan Efe Kahya 10-E
Mert Çağatay Alpa Prep-B
Mert Önen Prep-C
Ömer Kaan Nur Prep-B

H A B E R  N E W S
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MERSİN 3'ÜNCÜSÜ OKUL LİSE 
GENÇ A ERKEK BADMİNTON 
TAKIMI
THIRD PLACE IN MERSIN - BOYS BADMINTON 
TEAM



Arda Arpacı 10-B
Hamit Mert Özbaşoğlu 11-C
Naci Kerem Heybeli (K/Cı) 11-C
Yankı Latif Sevil 11-D
İsa Öner 11-E

T A C L I F E
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MERSİN 2'İNCİSİ LİSE GENÇ A 
KIZ TENİS TAKIMI
SECOND PLACE IN MERSIN - GIRLS TENIS 
TEAM



Asya Yeldan Prep-F
Doğa Çakır 9-B
Müge Cıllı (K/C) 10-A
Melis Ata 10-A

H A B E R  N E W S
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OKUL LİSE GENÇ A ERKEK 
TENİS TAKIMI
BOYS TENIS TEAM

MERSİN İL ŞAMPİYONLUKLARI
MERSIN PROVINCIAL CHAMPIONSHIPS



Demir Halisdemir Prep-C
Fevzi Bora Kurt Prep-C
Taha Yağız Topçu Prep-E
Efe Ahmetler 9-C
Mert Aytekin 9-F
Arda Arpacı (K/C) 10-B

T A C L I F E



67

MERSİN İL ŞAMPİYONLUKLARI
MERSIN PROVINCIAL CHAMPIONSHIPS

OKUL LİSE GENÇ A KIZ 
SATRANÇ TAKIMI
GIRLS CHESS TEAM



Dila Başpınar Prep C
Çağla Pişkinpaşa 9-E
Pernur Cihan 10-D
Edibe Eylül Çengel (T/C) 10-E

H A B E R  N E W S
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OKUL LİSE GENÇ B KIZ 
BASKETBOL TAKIMI
GIRLS B BASKETBALL TEAM

MERSİN İL ŞAMPİYONLUKLARI
MERSIN PROVINCIAL CHAMPIONSHIPS



Selin Alan Prep-A
Selen Serin Prep-A
Deniz Can Prep-A
Elif Naz Erbey Prep-D
Canan Ergin Prep-E
Yağmur Akbaş (K/C) 9-B
Nehir Örki 9-B
Beril Arpacı 9-B
Gülce Kalkan 9-D
Güz Yüzbaşoğlu 9-E
Sera Hocagil 9-E

T A C L I F E
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MERSİN İL ŞAMPİYONLUKLARI
MERSIN PROVINCIAL CHAMPIONSHIPS

MERSİN 2'İNCİSİ OKUL LİSE 
GENÇ B ERKEK BASKETBOL 
TAKIMI
SECOND PLACE IN MERSIN - BOYS 
BASKETBALL TEAM



Mehmet Özkök Prep-A
Anıl Alyanak Prep-B
Aras Akbulut Prep-C
Kıvanç Yücel Prep-C
Mehmet Alp Uyan Prep-D
Kemal Ergin 9-A
Metin Güreken (T/C) 9-B
Batuhan Gök 9-B
Demir Akkatoğlu 9-B
Efe Cem Kazaz 9-C
Emre Akman 9-E
Aydın Gizer 9-F

H A B E R  N E W S
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OKUL LİSE GENÇ A ERKEK 
BASKETBOL TAKIMI
BOYS A BASKETBALL TEAM

MERSİN İL ŞAMPİYONLUKLARI
MERSIN PROVINCIAL CHAMPIONSHIPS



T A C L I F E
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Recai Milli 10-A
Can Borneday 10-A
Mert Eren Sarı 10-B
Sermet Sinan Akova 10-B
Kaan Orhan Aytekin 10-D
Özgür Kuş 10-D
Efe Özdener 10-E
Aldemir Konuk 11-C
Işık Ali Akpınar 11-F
Umut Aksu (T/C) 11-E
Mehmet Semih Gülkesen 11-C
Kerem Altunbaş 11-F
Batuhan Büyükyurtsever 10-B
Efe Ökten 10-C

H A B E R  N E W S
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Tarsus Amerikan Koleji Beden 
Eğitimi Bölümü, Spor Kulübü, 
Mezunlar Derneği ve Spor 

Komitesinde çalışmalarını sürdüren 
öğrencilerimizin iş birliği ile ilkini 
düzenlediğimiz Spor Festivali büyük 
ilgi gördü. Spor Festivalimizde 
katılımcılar, düzenlenen birçok 
farklı ve eğlenceli etkinlik sayesinde 
spor yapma ve kaynaşma fırsatı 
buldular. Mezunların, öğretmenlerin 
ve öğrencilerin katıldığı 
şenliğimizde sporu, rekabeti ve 
eğlenceyi dolu dolu yaşadık. 
Sporfest’in gerçekleşmesinde 
emeği geçen herkese ve 
katılımcılarımıza teşekkür ederiz. 
Gelenekselleşmesini planladığımız 
Sporfest’imizin bir sonraki 
aşamasında görüşmek dileğiyle… 

SPOR FESTİVALİ 
COŞKUSU
THE FIRST-EVER TAC 
SPORTS FESTIVAL

The Sports Festival, which we 
organized for the first time with the 
collaborative efforts of the Physical 
Education department, Sports Club, 
Alumni Association and students in the 
Sports Committee drew an enthusiastic 
audience. The Festival turned out to be 
a wonderful avenue for the participants 
to be involved in sports activities and 
socialize thanks to various entertaining 
components. We experienced sports, 
competition and fun to the fullest at 
the festival attended by graduates, 
teachers and students. TAC thanks 
everyone who contributed to the 
planning and implementation as well 
as the participants. We hope to meet 
representatives from all stakeholders in 
the next stage of our Sporfest, which we 
plan to make a traditional event.

T A C L I F E

https://drive.google.com/file/d/1KtxCi7f9pBNgBqxBZUlPsBRcNv6o8Bdc/preview
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Okul Lise Genç-B Atletizm 
Takımımızda okulumuzu 
ferdi olarak temsil eden 

Hazırlık Sınıfı öğrencimiz Taha Yağız 
Topçuğlu, Gülle Atma Erkekler 
dalında; yine Hazırlık sınıfı öğrencimiz 
Demir Zihni Uğurses de 110 Metre 
Engelli Erkekler dalında Mersin 
Şampiyonu olmayı başardılar. 
Öğrencilerimizi tebrik ediyor, 
başarılarının devamını diliyoruz. 
 
TAC’s Prep student Taha Yağız 
Topçuğlu, who represented the 
school individually as part of our 
Track and Field B Team became the 
champion in shot put while another 
prep student, Demir Zihni Uğurses, 
received the championship title 
in the 110-meter hurdle race. We 
congratulate our students and wish 
them continued success.

ATLETİZM 
PİSTİNDE 2 
ŞAMPİYON!
TAC’S TWO CHAMPIONS IN 
TRACK AND FIELD

POTANIN EFSANESİ NECATİ GÜLER 
TAC’NİN ANTRENÖRLÜĞÜNÜ 
ÜSTLENDİ
NECATİ GÜLER, THE LEGENDARY NATIONAL 
BASKETBALL PLAYER, STARTS TO COACH TAC TEAM

TAC 1975 mezunu Necati Güler’in 
TAC Basketbol Gençler Ligi 
takımının antrenörlüğünü 

üstlenmesine ilişkin kapsamlı 
bir röportaj Milliyet Spor ekinde 
yayımlandı. Haberin detaylarına 
ulaşmak için aşağıdaki görsele 
tıklamanız yeterli. 

A comprehensive interview about 
TAC 1975 graduate Necati Güler's 
starting coaching the TAC Sports 
Club Team, which currently competes 
in the national Youth League, was 
published in the Milliyet’s Sports 
supplement. Click on the image 
below to see the details.
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Okul Lise Genç-A Erkek 
Tenis Takımımız, Adana'da 
gerçekleşen Bölge 

Şampiyonasında, Kayseri Ömer Halis 
Demir A.I.L. ve Gaziantep Bilfen 
Kolejini yenerek turnuvayı Bölge 
Şampiyonu olarak tamamlamayı 
başardı. Sporcularımızı verdikleri 
mücadelen dolayı tebrik ediyor, Final 
Turnuvalarında başarılarının devamını 
diliyoruz. 
 
TAC’s Boys A Tennis Team completed 
the regional tennis tournament as 
the champion following two victories 
against Kayseri Ömer Halis Demir 
A.I.L. and Gaziantep Bilfen College. 
We congratulate our athletes and 
wish them continued success at the 
finals.

Hazırlık A sınıfı öğrencimiz 
TAC’26 Anıl Alyanak’tan 
basketbolda milli başarı! 

Federasyon 2022 Faaliyet 
Programında yer alan Basketbolcu 
Havuzu Tarama Programı- Anadolu 
Etabı sonucunda U14 Yıldız Erkek 
Takımı geniş sporcu kadrosu 
belirlendi. Kadroda, Hazırlık A sınıfı 
öğrencimiz TAC’26 Anıl Alyanak da 
yer alacak. Öğrencimiz Alyanak, FIBA 
Altyapı Gelişim Projesi kapsamında 
26-30 Mart 2022 tarihleri arasında 
Ankara’da gerçekleşecek kampa 
davet edildi. Gurur duyduğumuz 
öğrencimiz Anıl Alyanak’ı kutluyor, 

ERKEK TENİS 
TAKIMIMIZ BÖLGE 
ŞAMPİYONU!
TAC’S MALE TENNIS 
TEAM IS THE REGIONAL 
CHAMPIONÖĞRENCİMİZ BASKETBOL MİLLİ TAKIM 

HAVUZUNA GİRMEYİ BAŞARDI
TAC STUDENT SELECTED TO THE BASKETBALL 
NATİONAL TEAM POOL

başarılarının devamını diliyoruz. 
 
As a result of the Basketball Player 
Screening Program - Anatolian leg 
of the Federation's 2022 Activity 
Program, the wider group of U14 
male players of the national team 
was selected. TAC’s Prep A student 
Anıl Alyanak was selected as a 
member of this group and was 
invited to the camp which will take 
place in Ankara between 26-30 
March 2022 as part of the FIBA 
Infrastructural Development Project. 
We congratulate Anıl and wish him 
continued success.
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Okul Lise Genç-A Atletizm 
Takımımızda okulumuzu ferdi olarak 
temsil eden 11. Sınıf öğrencimiz Elbi 
Lavin Demirhan, Cirit Atma Kızlar 
dalında Mersin 2'ncisi olmayı başardı. 
Levin’i tebrik ediyor, başarılarının 
devamını diliyouruz. 
 
TElbi Lavin Demirhan, TAC’s 11th 
grader, who represented the school 
individually as part of the Track and 
Field A Team, placed 2nd in Mersin in 
girls javelin throw. We congratulate 
Levin and wish her continued 
success.

Okul Lise Genç-A Atletizm 
Takımımızda okulumuzu ferdi olarak 
temsil eden 11. sınıf öğrencimiz 
Azra Güzelocak, Cirit Atma Kızlar 
dalında Mersin Şampiyounu oldu. 
Ayrıca Gülle Atma dalında da Mersin 
2'incisi olan Azra’yı tebrik ediyor, 
başarılarının devamını diliyoruz. 
 
TAC’s Grade 11 Azra Güzelocak, who 
represented TAC individually as part 
of Track and Field A Team, became 
the Mersin Champion in girls javelin 
throw. We congratulate Azra also 
for being placed 2nd in the province 
in shot put, and wish our versatile 
student athlete continued success.

Okul Lise Genç-A Atletizm 
Takımımızda okulumuzu ferdi olarak 
temsil eden 10. sınıf öğrencimiz 
Yalın Demirbağ, Cirit Atma Erkekler 
dalında Mersin 3'üncüsü olmayı 
başardı. Öğrencimizi tebrik ediyor, 
başarılarının devamını diliyoruz.  
 
TAC’s Prep student Yalın Demirbağ, 
who individually represented our 
school in our Track and Field A Team, 
placed third in Mersin in javelin throw. 
We congratulate Yalın and wish him 
continued success.

CİRİT ATMA 
KIZLAR DALINDA 
MERSİN İKİNCİLİĞİ
MERSİN 2ND PLACE IN 
JAVELIN THROW

CİRİT ATMA 
KIZLAR DALINDA 
MERSİN 
ŞAMPİYONLUĞU 
VE GÜLLE ATMA 
KIZLAR DALINDA 
MERSİN İKİNCİLİĞİ
MERSİN CHAMPION IN 
GIRLS JAVELIN THROW 
AND 2ND PLACE IN GIRLS 
SHOT PUT

CİRİT ATMADA 
MERSİN 
ÜÇÜNCÜLÜĞÜ
MERSIN 3RD PLACE IN 
BOYS IN JAVELIN THROW
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İ zmir Zübeyde Hanım tesislerinde 
11-15 Mayıs tarihleri arsasında 
düzenlenen Erkek Gençler 

Türkiye Tenis Finallerinde okulumuz 
tenis takımı Türkiye 4'üncüsü 
olmayı başardı. Turnuva süresince 
sporcularımızı yalnız bırakmayan 
Müdür Yardımcımız Soner Çarkcı, 
Beden Eğitimi Bölüm Başkanı 
Gülben Dönmez ve teknik ekibimize 
emeklerinden dolayı teşekkürlerimizi 
sunar, öğrencilerimizi en içten 
dileklerimizle tebrik ederiz. 

ERKEK GENÇLER TÜRKİYE TENİS 
FİNALLERİNDE TÜRKİYE 4'ÜNCÜLÜĞÜ
TURKEY 4TH PLACE IN BOYS JUNIOR TURKISH TENNIS FINALS

TAC’s tennis team placed 4th 
nationwide in the Men's Youth 
Turkey Tennis Finals held at the 
Zübeyde Hanım courts in İzmir on 
May 11-15. Congratulating TAC’s 
tennis players for this remarkable 
success, we would like to thank Mr. 
Soner Çarkcı, our Vice Principal, Ms. 
Gülben Dönmez, Chair of the Physical 
Education Department, and our 
technical team who accompanied 
our student athletes during the 
tournament.
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TAC LİSE KIZ BASKETBOL 
TAKIMIMIZ BÖLGE 
ŞAMPİYONLUĞUNA 
YÜKSELDİ 
TAC GIRLS BASKETBALL TEAM AT 
THE REGIONAL CHAMPIONSHIP

TAC Lise Kız Basketbol Takımımız, 10 Şubat Perşembe günü oynanan Mersin İl Finalinde Adnan Özçelik Anadolu 
Lisesini 53-43 yenerek Mersin İl Şampiyonu oldu. Takımımızın maçlarına Bölge Şampiyonasında devam 
edeceğini gururla paylaşıyoruz. Tüm oyuncu ve teknik ekibimizi kutluyor, maç süresince bizlerden desteklerini 

esirgemeyen başta SEV YK Üyeleri, Okul Başdanışmanımız Mr. Trujillo ve Okul Aile Birliği Başkanı olmak üzere tüm 
TAC Ailesine teşekkürlerimizi sunuyoruz. 
 
TAC’s girls basketball team became the Mersin Champion with its victory against Adnan Özçelik Anatolian High 
School (53-43) at the Mersin provincial finals played on Thursday, February 10. TAC is proud to share that our team 
will now play in the Regional Championship, congratulating all players and the technical team, and thanking all 
members of the TAC family especially the Board Members, Mr. Trujillo our Head of School, and President of the PTA 
for their support during the games.

H A B E R  N E W S
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Yunanistan’ın Rodos adasında 1-3 
Mayıs 2022 tarihleri arasında 
düzenlenen Dünya Gençler Hızlı 

Satranç Şampiyonasında Hazırlık sınıfı 
öğrencimiz Taylan Rüzgâr İnce, U16 
kategorisinde üçüncü sıra eş puanda 
averajla 4'üncü sırada yer aldı. 20-
30 Nisan tarihleri arasında ise yine 
aynı turnuvada 10. sınıf öğrencimiz 
Edibe Eylül Çengel, Avrupa Okullar 
Satranç Şampiyonasında 5'inci olmayı 
başardı. Öğrencilerimizi tebrik ediyor, 
başarılarının devamını diliyoruz. 
 
At the World Junior Speed Chess 
Tournament held on the Greek island of 
Rhodes between 1-3 May 2022, TAC’s 
prep student Taylan Rüzgâr İnce placed 
fourth in U16 category, with equal points 
(tie) at the third place while TAC’s 10th 
grader Edibe Eylül Çengel placed fifth 
at the European Chess Championship 
held on 20-30 April. We congratulate 
our students and wish them continued 
success.

YUNANİSTAN’DAKİ 
SATRANÇ 
TURNUVASINDA 
BAŞARI SEVİNCİ
GREAT NEWS FROM THE 
CHESS TOURNAMENT IN 
GREECE
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Osmaniye’de oynanan Satranç 
Bölge Maçlarının son 
gününde Okul Lise Genç 

A Kız Takımımız, Adana Seyhan 
İstanbul Borsa Anadolu Lisesini 4-0 
yenerek Bölge Şampiyonu oldu. 
Kızlarımızı tebrik ediyor, Türkiye Final 
maçlarında başarılarının devamını 
diliyoruz. 
 
On the final day of the regional 
chess tournament in Osmaniye, TAC’s 
A Girls Team defeated Adana Seyhan 
İstanbul Borsa Anatolian High School 
with a score of 4-0, bringing home 
the regional championship trophy. 
We congratulate our players and 
wish them best luck in the semi-
finals.

LİSE GENÇ A KIZ SATRANÇ TAKIMIMIZ 
TÜRKİYE FİNALİNDE!
OUR HIGH SCHOOL JUNIOR A GIRLS CHESS TEAM IS THE 
REGIONAL CHAMPION!

H A B E R  N E W S
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Hazırlık sınıfı öğrencimiz Taylan Rüzgar’ın ve 10 E sınıfı öğrencimiz 

Edibe Eylül’ün, 22-29 Ocak 2022 tarihlerinde Antalya'da düzenlenen 
Türkiye Yıldızlar Satranç Şampiyonasında Milli Takım Altyapı 

Havuzuna girdiğini gururla paylaşıyoruz. Öğrencilerimizi tebrik ediyor, 
başarılarının devamını diliyoruz. 
 
TAC is proud to share that Taylan Rüzgar from Prep and Edibe Eylül from 
10 E were selected as National Team candidates at the National Chess 
Championship held in Antalya on 22-29 January 2022. We wish them 
continued success.

TAC ÖĞRENCİLERİ SATRANÇ 
MİLLİ TAKIMINDA
TAC’S PREP STUDENT IS IN THE NATIONAL CHESS 
TEAM
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@tarsusamericancollege

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

h�ps://www.youtube.com/channel/UCV4UHPtxzF-x3ZD2sd6Q2fAh�ps://www.facebook.com/tarsusamerikankoleji/

h�ps://www.linkedin.com/company/tarsus-american-college/

Tarsus Amerikan Koleji Tarsus American College

Tarsus American College
h�ps://twi�er.com/tarsusamerican

Tarsus American College

SOSYAL MEDYADA TARSUS AMERİKAN KOLEJİ 
TARSUS AMERICAN COLLEGE ON SOCIAL MEDIA

H A B E R  N E W S

https://www.facebook.com/tarsusamerikankoleji
https://twitter.com/tarsusamerican
https://www.linkedin.com/school/tarsusamericancollege/
https://www.instagram.com/tarsusamericancollege
https://www.youtube.com/c/TarsusAmericanCollege



	18 MART ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ ANMA TÖRENİCANAKKALE DAY CEREMONY
	19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI CELEBRATION OF THE YOUTH AND SPORTS DAY
	MÜZİK RESİTALİNDE YETENEK GEÇİDİMUSICAL TALENTS TAKE THE STAGE AT TAC’S MUSIC RECITAL
	TOPLUM HİZMETLERİCOMMUNITY SERVICES EVENTS
	"GELECEKTE BİLİM" PANELİTAC HOSTS THE PANEL “SCIENCE IN THE FUTURE”
	ULUSAL KÜTÜPHANE HAFTASINATIONAL LIBRARY WEEK
	TAC KARİYER GÜNTAC CAREER DAY
	TEDxTARSUSAMERICANCOLLEGE
	YIL SONU SERGİSİ ZİYARETÇİLERE AÇILDITAC’S YEAR-END ART EXHIBITION OPENED TO VISITORS
	ÖĞRENCİ BAŞARILARISTUDENT SUCCESS STORIES
	TAC’Lİ ŞAMPİYONLARIN ÖDÜL TÖRENİAWARD CEREMONY FOR TAC’S ATHLETIC CHAMPIONS
	TAC SPORTAC SPORTS

