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HELLO TO ALL MEMBERS 
OF THE TARSUS SCHOOL 
COMMUNITY
Wow — the 2017/18 school year is already half over.  We have had 
a very busy, but satisfying first semester.  Our huge prep class 
is adjusting nicely, and are already an integral and important 
part of our student body.  We welcomed by far our largest group 
of Grade 11 IB students and they are slowly adjusting to a very 
different style of teaching, learning and assessment.  Our new 
teachers are integrating into our TAC family and finding their 
way in this exciting, but demanding, school. We look forward to 
continued success in our academics and are confident our Grade 
12 students will find their way to excellent and prestigious 
universities, both abroad and in Turkey.
In addition to a strong focus on academics, we provide a wealth 
of other opportunities to our students. Our athletic teams are 
actively competing in basketball, tennis, chess, badminton 
and any other activity we can sponsor.  We were treated to an 
excellent Echo concert recently, where our young musicians 
showcased their talents.  Our school hosted TACEF — a model 
European Youth Parliament with almost 250 student from 
19 schools throughout Turkey in December and our active 
Model United Nations club has attended events abroad and in 
Turkey.  All students are involved in community service, we 
have seen displays of artwork and it seems that almost every 
week another activity pulls our students in different directions.  
I had a wonderful time supervising a group of skiers in Bansko, 
Bulgaria just before the break.  We also welcomed over 20 
distinguished graduates to our Career Day in December who 
shared their many accomplishments with our kids.  These 
are only a few of the many activities we are doing to provide a 
holistic education to our students.  
As we move along in the school year, we see a group of dedicated 
teachers working long hours with to support our students, and 
parents who are staunch advocates for the school and the quality 
education we provide.  We also enjoy the undying support of our 
Alumni — no school could ask for more from their past graduates.
TAC is a big, extended family and we are all lucky to be part of 
it !!  I look forward to a vibrant and energising second semester.  
We are already making plans for even more students next year, 
and recruitment and facility planning is in full swing.  
All the best and a Happy New Year to everyone.
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GÜNSELİ YÜKSEL 

OKUL MÜDÜRÜ   
SCHOOL PRINCIPAL

DEĞERLİ TAC AİLESİ
Hüzünle başladığımız 2017-2018 eğitim öğretim yılının 

birinci dönemi, her yıl olduğu gibi dolu dolu ve hızla 
geçti. Öğrencilerimiz akademik çalışmalarının yanı sıra 
spordan sanata, sosyal sorumluluk projelerinden kişisel 

gelişim alanlarına uzanan geniş bir yelpazede, yer aldıkları 
birçok çalışmada aktif olarak rol aldılar. Sergiledikleri 

performanslardan dolayı, öğrencilerimizin her biriyle ayrı 
ayrı gurur duyuyoruz. Özellikle de öğrencilerimizin toplum 

hizmetleri projelerinde aldıkları rolü ve diğer okullardan 
gelen küçük kardeşlerine gerek akademik olarak, gerekse 

sosyal anlamda kattıklarını gururla ve yoğun duygularla  
hep birlikte izledik.

Öğrencilerimizin hayatlarının çok yoğun geçtiğinin 
farkındayız. Öncelikli olarak onların mutlu, sonrasında da 

fiziksel ve zihinsel anlamda sağlıklı bireyler olmalarının 
bizim için çok önemli olduğunu, öğretmen kurullarımızın ve 

de birçok toplantımızın gündem maddesi olduğunu sizlerle 
paylaşmak istiyoruz. Öğrencilerimizin üniversite sınavlarına 

hazırlanırken ve gelecekle ilgili planlarını yaparken aynı 
zamanda hayatta başarılı olmalarını sağlayacak yetkinlikleri 

kazanmalarının oldukça önem taşıdığının, okulun da bu 
süreçte işlevleri olduğunun bilinciyle hareket etmekteyiz. 

Araştırmalar gösteriyor ki, çalışma azmi, takımda yer 
alma, analitik ve eleştirel düşünme, yaratıcılık, araştırma, 

kendi kendine yetebilme gibi beceriler öğrenilebiliyor ve 
zaman içerisinde geliştirilebiliyor. Amacımız, çok büyük 

bir hızla gelişen ve değişen dünyamızda, okul olarak 
rolümüzü en iyi şekilde yerine getirmek; eğitim kalitemizi, 

en yeni teknlojileri kullanarak ve eğitim süreçlerini sürekli 
güncelleyerek artırmak. Dünyanın en gelişmiş ülkelerinde 

Yalnızlık Bakanlığı kurulurken öğrencilerimize, “liderler 
yetiştiren bir camia”nın üyesi olduklarını hissetmelerini, 

çalışmanın her zaman çok değerli olduğunu ve en önemlisi 
de yaşam kalitelerinin nasıl artırılabileceğini öğretebilirsek, 

ne mutlu bize…
Birinci dönem çalışmalarımızın özetini paylaştığımız bu 

yayımı keyifle okumanızı diliyorum.
Saygılarımla,

Şubat, 2018
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T A C L I F E

Büyük Kurtarıcımız, Ulu 
Önderimiz Mustafa Kemal 
Atatürk, aramızdan ayrılışının 

79. yıldönümünde, okulumuz 
Matematik Bölümü öğretmenlerimizin 
rehberliğinde, bu çok özel ve anlamlı 
gün için hazırlanan programla anıldı. 
Atatürk’ün yalnızca ülkemiz ve 
milletimiz için değil, tüm insanlık 
için ne kadar önemli olduğunun 
vurgulanmaya çalışıldığı bu ölüm 
yıldönümünde, ona olan derin saygı ve 
sevgi çeşitli etkinliklerle sergilendi.
Mustafa Kemal Atatürk’ü anma 
töreni, saat 09.05’te bir dakikalık 
saygı duruşu ve ardından, İstiklal 

Marşımızın okunmasıyla başladı. Tören, 
Okul Müdürümüz Günseli Yüksel’in 
Atatürk’ün düşünce ve ideallerini 
vurgulayan konuşmasıyla devam etti. 
Törende, 11-C sınıfı öğrencileri, ünlü 
şair Attila İlhan’ın Mustafa Kemal adlı 

şiirini duygulu bir şekilde seslendirdiler. 
Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk milletini 
her anlamda daha ileriye taşımak için 
yapmış olduğu reformları içeren bir 
video gösteriminin ardından, Düğmeler 
adlı tiyatro oyunu, programa anlam 
katarak izleyenleri oldukça etkiledi. 
Okulumuzda yer alan yabancı uyruklu 
öğretmenlerimizle yapılan röportajda, 
Mustafa Kemal Atatürk’ün karakteri ve 
milletimiz için yaptığı yenilikler gözler 
önüne serildi. Program, her sınıf düzeyini 
temsilen öğrencilerin, seyircilerin 
arasından gelip Atatürk’ün bazı 
özdeyişlerini söylemeleri ve giydikleri 
tişörtlerle sahnede “M. Kemal Atatürk 
yazısını oluşturacak şekilde yerlerini 
almalarıyla devam etti. Öğrenciler 
tarafından beğeniyle karşılanan müzik 
dinletisiyle program sona erdi. 
Uluslararası anlayış, işbirliği ve barış 
yolunda çaba göstermiş Türkiye 
Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa 
Kemal Atatürk’e bir kez daha 
minnettarlığımızı sunuyor, Atamızı 
saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz.

10 KASIM’DA ATATÜRK’Ü  
SAYGI VE SEVGİYLE ANIYORUZ
TAC PAYS TRIBUTE TO ATATÜRK
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H A B E R  N E W S

Our Great Leader, Mustafa 
Kemal Atatürk, was 
remembered on the 79th 
anniversary of his passing 
with a commemorative assembly 
prepared for this very special and 
meaningful day, under the guidance of 
our school’s Mathematics teachers. At 
this anniversary of his death, Atatürk was 
emphasized as an important leader not 
only for our country, but internationally, 
and for all humanity. The deep reverence 
and love for Atatürk was exhibited 
in various segments of the event. 
The assembly started at 09.05 by 
observing a moment of silence and 
then the Turkish National Anthem. 
The ceremony continued with the 
speech given by our principal, Günseli 
Yüksel, emphasizing Atatürk’s thoughts 
and ideals. At the assembly, 11-C 
students voiced the poem, “Mustafa 
Kemal” by the famous poet Attila 
Ilhan. Following a video showing the 
reforms that Mustafa Kemal Atatürk 
introduced for the purpose of moving 

Kutlamalar
Önemli Günler
Special Days
Celebrations

the Turkish nation forward 
in every aspect, the drama 

“Buttons” added an emotionally 
moving touch. In the interviews 

with our international teachers, 
Mustafa Kemal Atatürk’s character and 
innovations were commemorated. The 
program continued with students, who 
represented each grade level, coming 
up on the stage from the audience to 
voice some of Atatürk quotes. Wearing 

their themed t-shirts, they formed an 
Ataturk insignia on stage. The program 
ended with a mini-concert which was 
much appreciated by the students.
We once again express our gratitude to 
Mustafa Kemal Atatürk, the founder 
of the Republic of Turkey, who worked 
towards instituting international 
understanding, cooperation and 
peace. We remember him with respect, 
admiration, love and longing.
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Okulumuzun Öğrenci Birliği ile İkinci 
Yabancı Dil Bölümü rehberliğinde 

hazırlanan 24 Kasım Öğretmenler Günü, 
bu sene de büyük bir coşku ve mutlulukla 
kutlandı. Öğretmenlerimizin bireylerin 
hayatlarına dokunan insanlar olduğu 
bilinciyle, öğrencilerimiz bu anlamlı günde, 
öğretmenlerine olan minnet duygularını 
gösterebilmek için gün boyunca çeşitli 
etkinlikler ve özel bir tören düzenlediler. 
Öğretmenlerimiz, kendilerine özel olarak 
adanmış bu güne, Okul Aile Birliğimiz 
ile Öğrenci Birliğimizin ortaklaşa 
düzenledikleri, okul kantininde 12. 
sınıf öğrencileriyle birlikte yaptıkları 

güzel bir kahvaltıyla başladılar. 
TAC Öğrenci Birliği, sevgili öğretmenlerinin 
bu özel günlerini güzel geçirebilmeleri 
için sürprizler hazırladı. 24 Kasım 
Öğretmenler Günü’nde, öğretmenlerini 
güldürebilmek amaçlı videolar, sürpriz 
hediyeler de vardı. Öğrencilerimizin en 
çok uğraş verdikleri noktalardan biri de 
öğretmenlerine takdim edecekleri hediye 
oldu. Öğretmenlerinin kendileri için 
verdikleri sonsuz emek ve sevgilerine, 
teşekkür etmek isteyen Öğrenci Birliğimiz, 
her bir öğretmenleri için öğretmenlerinin 
ad ve soyadlarının yer aldığı bir duvar 
saati hazırlattılar. Bu duvar saati, “TGIF”, 

”Kendini de Unutsaydın!”, “Just Check 
Your Engrade” gibi klasik öğretmen 
sözlerinin yer aldığı renkli ve güzel bir 
saatti. Öğretmenlerimiz bu hediyeden 
çok mutlu olduklarını dile getirdiler. 
Talas Oditoryum’da tüm okulun hazır 
bulunduğu 24 Kasım Öğretmenler Günü 
töreninde, öğrencilerimizin öğretmenleri 
için hazırladıkları videolar hep birlikte 
izlendi. Bu videolardan en etkileyici 
olanı da okulumuzda görev yapan her bir 
öğretmene özel olarak öğrencilerimizin 
Öğretmenler Günü kutlama mesajları oldu. 
Bu anlar, öğretmenlerimize duygusal anlar 
yaşattı. Ayrıca, Türkçe Tiyatro Kulübünün 
“Öğretmenlerimiz Öğrenciyken” 
adlı kısa oyunu da öğretmenlerimizi 
öğrencilik yıllarına götürürken 
salondakilere de keyifli anlar yaşattı. 
TAC’de uzun süre görev yapan, yüzlerce 
TAC mezununu yetiştiren ve şu anda emekli 
olan İngilizce Öğretmeni Selçuk Biçer, 
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni 

T A C L I F E

ÖĞRETMENLER GÜNÜ’NDE 
HER ŞEY ONLAR İÇİNDİ
TEACHERS’ DAY 
CELEBRATIONS AT TAC

Kutlamalar
Önemli Günler
Special Days
Celebrations



Mustafa Asım Keskin, Edebiyat 
Öğretmeni Mustafa Nacar, Beden 
Eğitimi Öğretmeni Nurcemal Eden, 
Fizik Öğretmeni Sami Işıksal, Beden 
Eğitimi Öğretmeni Nejat Güngör ve 
Türkçe Öğretmeni Ahmet Karagözlü de 
bu özel gün için okulumuzun davetini 
kabul ederek, hem meslektaşlarıyla 
hem de TAC öğrencileriyle bir araya 
gelip TAC’nin ne kadar büyük bir 
aile olup özel ve değerli olduğu 
vurgusunda bulundular. Onlara 
günün anısına plaket takdim edildi. 
Tören, bazı öğretmenlerimizin 
öğrencileriyle birlikte 
gerçekleştirdikleri müzik 
performansıyla devam etti. Bu 
sırada herkes eğlenceli dakikalar 
yaşadı. Okul idaresinin tüm 
öğretmenlerimize sunduğu hediye 
sonrasında, günün anısına sahnede 
toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirildi.

Öğrencilerine her zaman yol gösteren, 
onları cesaretlendiren, önem veren, 
yardım eden, değerli öğretmenlere yılın 
sadece bir günü teşekkür etmek elbette 
mümkün değil, ancak yine de böyle özel 
bir günde bir araya gelerek güzel bir gün 
yaşanmasına zemin hazırladıkları için 
değer bilen TAC öğrencilerini kutluyoruz. 
Okulumuzun tüm öğretmenlerinin 24 
Kasım Öğretmenler Günü’nde güzel bir 
gün geçirdiğini umuyor ve öğrencilerimiz 
için harcadıkları emeklerin yanı sıra 
ortaya koydukları sevgileri için onlara 
gönülden teşekkürlerimizi sunuyoruz. 

Preparations for the Teachers’ Day 
celebration on November 24th was 
managed by the TAC Student Council 
with help from the Second Foreign 
Language Department. The day was 
dedicated to a celebration of the teaching 
profession, one which touches the lives 
of individuals, and was filled with various 
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events and a special ceremony 
where students demonstrated 
their gratitude to their teachers. 
Our teachers started the day with a 
beautiful breakfast jointly organized 
by the PTA and the Student 
Council in the school canteen.
However, TAC Student Council had 
more in store in terms of surprises 
for their teachers’ pleasure. There 
were videos and a surprise gift: one 
in which students thought long and hard 
to decide upon. In the end, they designed 
a wall clock for their teachers, which 
was personalized with each teacher’s 
name and included the phrases used by 
their teachers the most, such as “TGIF”, 
“You have forgotten yourself!”, and “Just 
check your Engrade”. Our teachers were 
very happy with this creative gift. 
At the Teachers’ Day assembly in the Talas 
auditorium, the entire school community 
gathered and watched the videos prepared 

by our students for their teachers. The 
most memorable aspect about these 
videos was that every individual teacher 
at TAC received a personal Teachers’ Day 
celebration message from the students. 
These were very touching moments for 
our teachers. In addition, the Turkish 
Drama Club’s short play, “When 
our Teachers Were Learners”, 
also brought laughter to 
the audience as students 
did impressions of their 

teachers by 
depicting them 
as students 
yet with all 
their adult 
characteristics. 
In the assembly, 
we also paid tribute 
to retired teachers who 
worked for many years at 
TAC and contributed to the 
graduation of hundreds of 
students. English teacher, 
Selçuk Biçer, Religion and 
Ethics Teacher, Mustafa Asım 
Keskin, Turkish Literature 

Teacher, Mustafa Nacar, Physical 
Education Teacher, Nurcemal Eden, 
Physics Teacher, Sami Isiksal, 
Physical Education Teacher, Nejat 
Güngör and Turkish Literature 
Teacher, Ahmet Karagözlü, sat on 
the stage and these veteran teachers 
of TAC shared their experiences, 
emphasizing how big the TAC 
family is and how the school has a 
special and valuable place in their 

teaching careers. A recognition plaque was 
presented to them in memory of this day.
The assembly continued with a musical 
performance by some of our teachers 
with their students. Everyone enjoyed 
and admired these quality performances. 
Following the gifts presented to 

all teachers by the school 
administration, snapshots 

were taken with all teachers 
onstage to make the 

event memorable.
Although it is not 
possible to fully show our 
appreciation to teachers, 
who are always committed 

to guiding, encouraging, 
helping, and educating 

their students, in just one 
day of the year, we congratulate 

TAC students who appreciate the 
value of their teachers and who worked 
hard to put these events together. 
With the hope that all teachers in our 
school had a great Teachers’ Day on 
November 24th, we express our sincere 
appreciation for their dedication and 
the love they have for their students.

T A C L I F E
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TAC Oktoberfest kutlamamızı 
bu yıl da Goethe Enstitüsü’nün 

katkılarıyla gerçekleştirdik. Ankara 
Goethe Enstitüsü Eğitim İşbirliği 
Almanca Bölümü tarafından üç yıldan 
beri yürütülen ve bir kültürel işbirliği 
projesi olan “Almanya Bavulu” etkinliğine 
öğrencilerimiz aktif bir şekilde katıldılar. 
Gerçekleştirilen etkinlik, Almanya 
hakkında en yeni bilgileri içermekte 
olup sekiz duraktan oluşuyor. 
Etkinlikte Almanya’nın eyaletleri 
hakkında çeşitli bilgiler yer alıyor. 
Bunlar, eğitimden ekonomiye, 
kültürden sanata, Alman icatları, 
markaları ve bu ülkenin ünlüleriydi. 
Etkinlik sırasında öğrenciler 
gruplar oluşturarak bu bilgiler 
ışığında ellerindeki kâğıtlarla her 
durağı ziyaret edip soruların doğru 
cevaplarını bularak bütün etapları 
en kısa zamanda tamamlamaya 
çalıştılar. Kazanan grupta bulunan 
öğrencilere küçük birer ödül 

verildi. Ayrıca bu güne 
özel, yemekhanemizde 

Alman mutfağında yer 
alan yemekler hazırlandı. 

Goethe Enstitüsü tarafından 
hazırlanan bu etkinlik, tüm dünyada 
olduğu gibi bizim okulumuz öğrencilerince 
de büyük ilgi gördü. Gün boyunca 
teneffüslerde çalan zilin “Oktoberfest”i 
hatırlatması ve Alman giysileriyle bahçede 
dolaşan öğrencilerimiz, bu özel güne 
anlam kattılar. Tarsus Fatih Anadolu 
Lisesi öğrenci ve öğretmenlerinin de 
misafirimiz olarak bu etkinliğimizde 
yer almasından mutluluk duyduk.

TAC celebrated Oktoberfest with 
contributions from Goethe Institute 
this year. TAC students were active 
participants of the “Deutschland 

im Koffer” activity which is a 
cultural exchange project sponsored 
by the Education Partnerships 
Division of Goethe Institute.  
The aim of the activity was to teach the 
participants about Germany as they 
rotated through 8 stations, each station 
providing information about various 
aspects of German life, ranging from 
education, the economy, culture, arts, 
inventions by German scientists, German 
brands and celebrities. During the activity, 
students were divided into groups; they 
visited each station and were asked to 
provide answers to some questions about 
German life. The students in the winning 
group were presented small gifts. The 
TAC cafeteria also played a part in the 
German theme by serving meals which 
are common staples of German cuisine. 

The activity, prepared by the 
Goethe Institute, drew the 
interest of TAC students, as is 
the case in other schools around 
the world that have been visited 
by the “Deutschland im Koffer”.
The bell tune during the day, as 
well as the students in traditional 
costumes who were walking in the 
garden, were a constant reminder 
of the day’s theme. In addition, 
TAC was particularly pleased 
to host students and teachers 
from Tarsus Fatih Anatolian 
High School for this event.  

H A B E R  N E W S

SEKİZİNCİ  
GELENEKSEL  
“TAC OKTOBERFEST” 
KUTLAMASI
8TH TRADITIONAL 
OKTOBERFEST 
CELEBRATION  
AT TAC Kutlamalar

Önemli Günler
Special Days
Celebrations
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Okulumuzda, 2012 yılından beri 
sürdürülen Edinburgh Dükü 

Uluslararası Gençlik Ödülü Programı’nın 
(DoEIA) “Gümüş” kategorisini tamamlayan 
12. sınıf öğrencimiz Umut Barış Özen, 
13 Aralık 2017’de Ataşehir Belediyesi 
ev sahipliğinde, Cemal Süreya Sergi 
ve Etkinlik Merkezi’nde DoEIA TR 
tarafından düzenlenen XIX. Gümüş Ulusal 
Ödül Töreni’ne Aktivite Koordinatörü 
Gülay Damar ile katıldı ve buradaki 
törenle sertifikasını alıp rozetini taktı. 
Ülkemizin dört bir yanından bu programa 
katılıp “Gümüş” kategorisini tamamlayan 
154 katılımcı arasında yer alan Umut Barış, 
sertifikasını Edinburgh 
Dükü Uluslararası 
Ödül Programı 
Türkiye Ulusal Komite 
yöneticilerinden 
Sultan Yılmaz ve 
DoEIA-TR Ulusal 
Komite Üyesi L. Nilüfer 
Yılmaz’ın elinden 
aldı. Törende sertifika 
alan katılımcıların 
okul müdürleri, 
ödül liderleri, ödül 
süpervizörleri ve velileri 
de hazır bulundular. 
18 Aralık’ta TAC’de, 

öğretmen ve arkadaşlarının 
huzurunda bu programı 
başarıyla tamamladığı 
için tebrik edilen Umut 
Barış, sertifikasını 
Okul Başdanışmanımız 
Andrew Leathwood ve 
Okul Müdürümüz Günseli 
Yüksel’in elinden aldı.

Umut Barış Özen, 
who has completed 
the “Silver” category of the Duke of 
Edinburgh International Youth Award 
Program, offered at TAC since 2012, 

joined the XIX. National 
Silver Award Ceremony 
organized by DoEIA TR 
at the Cemal Süreya 
Exhibition and Activity 
Center on 13 December 
2017, hosted by Ataşehir 
Municipality, Istanbul. 
Özen, who joined the 
event with TAC’s Activity 
Coordinator Gülay Damar, 
received his certificate 

and pin during the assembly. 
Umut Barış, one of the 154 participants 
of the Silver category who joined DoE 
award program from across Turkey, 
received his certificate from Ms. Sultan 
Yilmaz, one of the executives of the DoE 
National Committee, and Ms. L. Nilüfer 
Yılmaz, member of DoEIA-TR national 
committee. Present at the ceremony were 
school heads, award leaders, supervisors 
and parents of certificate awardees. 
Umut Barış was congratulated at 
TAC on December 18 for successfully 
completing this program and was 
presented his certificate by Andrew 
Leathwood, Head of School, and 
Günseli Yüksel, School Principal.
We congratulate Umut and wish 
him best of success in the future. 

T A C L I F E

12. SINIF 
ÖĞRENCİMİZ 
UMUT BARIŞ 
ÖZEN’E DOE 
GÜMÜŞ ÖDÜLÜ
TAC’S 12TH 
GRADER UMUT 
BARIŞ ÖZEN 
RECEIVES DOE 
SILVER AWARD

Öğrenci 
Başarıları
Student 
Success 
Stories
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Okulumuz Rehberlik Servisi tarafından 
2010’dan beri yürütülen, öğrenciden 

öğrenciye destek ve dayanışmayı 
amaçlayan, bu doğrultuda etkili iletişim ve 
doğru yardım becerilerini kazandırmayı 
hedefleyen “Akran Rehberleri” eğitiminin 
en yenisi, Haziran (2017) ayında 
tamamlandı. Akran Rehberlerimiz, on 
haftalık çalışma programları boyunca 
oldukça aktif ve başarılıydılar.
Okulumuzun bu seneki yatılı 
oryantasyonunda görev alan Akran 
Rehberlerimiz, öğrendiklerini uygulama 
fırsatı elde ettiler. Akran Rehberlerimiz, 
okulda gerçekleştirdiğimiz sertifika 
töreniyle eğitimlerini belgeleyerek büyük 
bir heyecan ve gurur yaşadılar. Okul 
Başdanışmanımız Andrew Leathwood, 
Okul Müdürümüz Günseli Yüksel ve 
Okul Psikolojik Danışmanlarımızın 

hazır bulundukları bu törende, akran 
rehberliği eğitiminin önemi, öğrencilerin 
taşıyacağı rolün TAC için anlamı ve 
bunun öğrencilere yüklediği sorumluluk 
bir kez daha vurgulandı. Projenin kendisi 
için çok önemli olduğunu belirten Okul 
Müdürü Günseli Yüksel, çalışmaya 
katılan öğrencileri tebrik etti. 
Öğrencilerimizin, hem kendi dönem 
arkadaşlarına hem de diğer alt sınıf 

öğrencilerine akademik, sosyal, 
duygusal alanlarda destek 

olacağı bu projede, her yıl daha 
fazla öğrenci eğitim alıyor ve akran 

rehberliği için gönüllü oluyor. 

The most recent “Peer Counselors 
Training”, which was aimed to support 
student well-being by improving 
effective communication skills and by 
equipping vounteeers with the right 
strategies to help their peers, was 
completed in June. Our peer counselors 
were quite active and successful 
during their ten-week programme. 
The peer counselors attended the 
orientation for boarding students this year 
where they found the opportunity to put 
their learning into practice - and to have 
it certified as they were later awarded 

certificates during a ceremony 
at the school. During the event, 
the importance of the role of 
peer counselors for TAC was once 
again stressed by our Headmaster, 
Mr. Leathwood, Principal, Ms. 
Günseli Yüksel, and our school 
guidance counselors. Principal 
Yüksel expressed the importance 
she personally places on this 
project, and she congratulated 
the students for participating. 
Each year, the peer counseling 
project at TAC has seen growth 
in the number of students 
who volunteer to provide 
academic, social and emotional 
support to both their peers 
and to younger students. 
We congratulate all students 
who are now certified and wish 
them continued success. 

H A B E R  N E W S

AKRAN REHBERLİĞİ EĞİTİMİ 
SERTİFİKA TÖRENİ
NEW PEER COUNSELORS 
AWARDED THEIR CERTIFICATES

Rehberlik
Aktiviteleri
Counseling
Activities
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TAC öğrencileri, 6 Ekim 2017 Cuma 
günü, öğle teneffüsü sırasında, bu 

yıl 17 Ağustos’ta elim bir kaza sonucu 
aramızdan ayrılan arkadaşları, 9. sınıf 
öğrencimiz Nazmi T. Hıdıroğlu’nun anısına 
okul bahçesinde bir araya gelip, ona olan 
sevgilerinin bir göstergesi olarak, adının 
baş harfi olan “N” harfini oluşturdular.

During the lunch break on Friday, 
October 6th, TAC students met in the 
school garden, organized themselves 
in the shape of letter “N”, as a gesture 
of their love for Nazmi Toygar 
Hıdıroğlu, our grade 9 student, who 
was taken away from us with a tragic 
accident on August 17 this year.

Tarsus Amerikan Koleji, 2017 - 2018 
Eğitim ve Öğretim Yılı’na tam 

donanımlı, tecrübeli, idealist, yeniliklere 
açık ve dinamik eğitim kadrosuyla girdi.

With its fully qualified, experienced, 
idealist, innovative and dynamic staff, 
Tarsus American College is ready for 
the 2017-2018 Academic Year.

T A C L I F E

TAC 2017-2018 EĞİTİM VE 
ÖĞRETİM YILI EĞİTİM KADROSU
TAC 2017-2018 ACADEMIC 
YEAR ACADEMIC STAFF

NAZMİ TOYGAR 
HIDIROĞLU 
ANISINA
IN LOVING 
MEMORY OF  
NAZMI TOYGAR 
HIDIROĞLU
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2017-2018 Eğitim ve Öğretim Yılı 
Okul Aile Birliği Seçimi, 28 Eylül 

2017 tarihinde gerçekleştirildi. Seçimler 
sonucunda, TAC Okul Aile Birliği Yönetim ve 
Denetim Kurulu listesi şu şekilde belirlendi: 

Yönetim Kurulu Üyeleri 
Tülay Sevgi Can - Başkan 
Murat Kurt - Başkan Yardımcısı 
Lebibe Aytekin - Sekreter
Önay Ok - Üye 
Ramazan Dinçer - Üye

Denetim Kurulu Üyesi 
Halis Dokgöz

  ■  Uzm. Dr. Ali Cerrahoğlu 
 Okul Doktoru / School Doctor 

Öğrencilerimizin dersleri en iyi 
şekilde takip edebilmeleri ve eksiksiz 
öğrenebilmeleri için de göz sağlığının 
önemi büyüktür. Bu amaçla, okulumuza bu 
yıl başlayan tüm öğrencilerimize, 11 Ekim 
2017 tarihinde, Göz Hastalıkları Uzmanı 
Op. Dr. Hatice Canataroğlu 
ve ekibi tarafından göz 
muayenesi yapıldı.
Yapılan muayenelerde 
toplam 132 öğrenci 
incelendi. Bu öğrencilerin 
51’i gözlüksüz tam 
görmeye sahipken, 31’i 
gözlükle, 9’unun da lensle 
tam gördüğü saptandı. 
26 öğrenciye görme 
bozukluğu nedeniyle 
gözlük önerilirken, 8 

TAC Okul Aile Birliği Yönetim Kurulu 
Üyeleri, katkı veren ve katılımda 
bulunan tüm velilerimize teşekkür 
ettiklerini; okulumuz, velilerimiz ve 
çocuklarımızla işbirliği içerisinde güzel 

öğrencinin de gözlük numarasının yetersiz 
olduğu belirlendi. Sonuçlar tek tek tüm 
öğrencilerin velilerine gönderildi. 
Tüm öğrencilerimize ve velilerine başarılı 
bir eğitim-öğretim yılı diliyorum.

Healthy vision is crucially important 
for our students to be able to follow their 
lessons and learn as well as they can. 

çalışmalar gerçekleştirmeyi umduklarını; 
sağlıklı, başarılı ve keyifli bir eğitim ve 
öğretim yılı dilediklerini belirttiler.

As a result of the elections on 
September 28, 2017, the parent 
members to serve in the high school 
Parent-Teacher Association are: 

Executive Board 
Tülay Sevgi Can – President 
Murat Kurt – Vice President
Lebibe Aytekin – Secretary 
Önay Ok – Member

Inspection Committee 
Halis Dokgöz 

The newly elected members of the 
Parent-Teacher Association thanked 
all contributors and voting parents, 
expressing their hope for a happy, healthy 
and enjoyable academic year together. 

For this reason, on October 11, 2017, all 
students who started at our school this 
year received an eye examination from 
Dr. Hatice Canataroğlu and her team.  
A total of 132 students were examined, 
and of these students, 51 had full vision 
without a need for glasses while 31 
required glasses for full vision and 9 
others used contact lenses to correct their 

vision. Of these students, 26 
received a recommendation 
to use glasses for their 
visual impairment and 8 
were found to have a shifted 
diopter value and needed a 
new prescription for their 
glasses. The results were 
sent to the parents of each 
individual students. 
I wish all of our students 
and parents a successful 
academic year.

H A B E R  N E W S

TAC OKUL AİLE BİRLİĞİ SEÇİMLERİ
TAC ELECTS ITS PTA FOR 2017-2018

GÖZ MUAYENESİ
EYE EXAMINATION
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Dr. Ali CERRAHOĞLU 

�

T A C L I F E

Okul açılış günleri, TAC’de bir başka 
oluyor... Okul açılış günü, bizler için 

tüm ailenin sevgiyle bir araya geldiği bayram 
günleri gibi anlamlı. Okulumuz bu yıl, 11 Eylül 
2017 Pazartesi günü, 2017-2018 eğitim ve 
öğretim döneminde 129’uncu kez açıldığında 
öğretmenler, idareciler, veliler ve mezunlar 
olarak öğrenciler kadar heyecanlıydık.
Bu yıl aramıza katılan hazırlık sınıfı 
öğrencilerinin ilk gün heyecanlarını 
görmeliydiniz. Üzerlerinde, yıllardır büyük 
emeklerle hazırlandıkları sınavda başarılı 
olarak giriş puanı her yıl giderek artan 
okulumuza girebilmenin rahatlığı vardı.
Okula yeni başlayan “yatılı” ve “gündüzlü” 
öğrencilerin velilerine yönelik çok kapsamlı 
oryantasyon programları uygulanır, okul 

OKUL AÇILIŞI TAC’DE BİR BAŞKA GÜZEL!
A MEMORABLE OPENING OF 2017-2018 
ACADEMIC YEAR AT TARSUS SCHOOLS
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The opening days at TAC is a unique sight 
every year. It is like one of the bayram 
days where all members of the TAC 
family comes together after the summer 
in a genuine love and dedication. 
In this year’s opening day, on Monday 
September 11, the 129th year of such 
openings at TAC, even the veteran teachers, 
administrators, parents and TAC alumni 
were as excited as the students. 
Of particular note was the excitement of the 
new prep students on this first day. They had 
the pride and pleasure of being able to attend 
a school, who admits students with higher 
admission scores every year - in the exams 
which they have preparing for many years. 
On the days leading up to the opening day, 

Kutlamalar
Önemli Günler
Special Days
Celebrations
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açılışının öncesinde ve sonrasında. 
Uzaklardan gelerek çocuklarını okulumuza 
emanet eden veliler ve birçok mezunumuz, 
bu özel töreni izlemek üzere okuldaydılar.
Son sınıf öğrencileri, okul açılış törenlerine 
her zaman titizlikle planladıkları bir 
coşkuyla girerler, ancak bu yıl çok 
farklıydı. Bunun nedeni de okul açılış 
tarihinden çok kısa bir süre önce, 9. sınıf 
öğrencimiz Nazmi Toygar Hıdıroğlu’nun 
talihsiz bir trafik kazası sonucu hayatını 
kaybetmesi, tüm camiamızı derinden 
yaraladı. Son sınıflar, Nazmi’nin fotoğrafını 
taşıyarak girdiler tören alanına. 
Her yıl olduğu gibi, son sınıf öğrencileri, 
duygularını yansıtan söylemlerini 
içeren görselleri astılar ve kardeşleriyle 
karşılıklı olarak TAC marşları söylediler, 
coşkuyla “BOM” çektiler. TAC’nin 
129 yıllık geleneğinin en önemli 
özelliklerinden birisi olan “kardeşlik, 
birlik ve beraberlik” duygusunun en canlı 
şekliyle öğrenciler tarafından bir kez 
daha sergilenmesi görülmeye değerdi.
Açılış konuşmalarında Okul Müdürümüz 
Günseli Yüksel, Okul Başdanışmanı 
Andrew Leathwood ve Sağlık Eğitim 
Vakfını temsilen Yönetim Kurulu 
Üyesi Ruhi Koçak, konuşmalar yaparak 
öğrencilere değerli mesajlar verdiler.
Açılış törenlerimizde artık gelenekselleşen 
bir bölüm daha var. Her yıl en yüksek 

“TAC Puanı” kazanan her dönemden 
birer öğrenci, TAC Mezunlar Derneği 
tarafından ödüllendirilir. TAC Puanı, 
akademik başarının yanı sıra sosyal 
sorumluluk da dâhil olmak üzere diğer 
alanlardaki faaliyetleri de teşvik eden 
bir uygulama. 12. sınıf öğrencileri 
haricindeki tüm seviyelerdeki öğrenciler, 
bir yıl boyunca gösterdikleri performans 
sonucunda elde ettikleri TAC Puanı’na 
göre, her sınıf düzeyinden en yüksek 
TAC Puanını alan toplam dört öğrenciye 
gösterdikleri bu başarıdan dolayı, tüm 
TAC Mezunları adına, TAC Mezunlar 
Derneği Başkanı olarak eğitimlerine 
destek olacak ödülleri takdim ettim. 
Ayrıca, Tarsus Okullarımızın eğitim-
öğretim yılının açılış töreni de kardeş 
okulumuz Tarsus SEV İlk ve Ortaokulu 
için “Talas Kampüsü”nde gerçekleşti. 
Bilindiği gibi, geçtiğimiz yıl okulumuzun 

yeni yapılan kampüsüne Kayseri Talas’ta 
bulunan ve yıllar önce kapanan “Talas 
Amerikan Ortaokulu”nun anısını yaşatmak 
amacıyla, “Talas Kampüsü” adı verilmişti.
Tarsus SEV İlköğretim Okulu açılış töreni 
yeni oditoryum konferans salonunda 
yapıldı. Açılış konuşmalarını yapan Okul 
Müdirelerimiz Ayfer Aydın ve Çiğdem 
Özyürekoğlu, Okul Başdanışmanımız 
Andrew Leathwood ve SEV Yönetim Kurulu 
Üyesi Ruhi Koçak, bu yıl aynı zamanda 
ilköğretim okulumuzun açılışının 20’nci 
kuruluş yıldönümü olduğunu vurgulayarak 
öğrenci ve velilerimize başarılar dilediler.
Her iki törene de çok sayıda mezunumuz 
katılarak eski günleri andılar ve bu 
duygusal atmosferi hep birlikte yaşadılar. 
Okulumuzda açılış törenleri bir başka 
güzel… Bu yıl katılamadıysanız çok 
şey kaçırdınız; seneye 130’uncu yıl 
açılışında sizleri mutlaka bekleriz…

18
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and during the opening week, there is 
a comprehensive orientation program 
designed for the parents of the new 
day and boarding students. Parents, 
including those who were coming from 
far away were present at the school 
to watch this special assembly. 
The senior class normally makes an 
effusive entrance to the bleachers in 
these assemblies. However, this year 
it was different and was marked by 
the deep upset shared by the school 
community caused by the loss of our 
grade 9 student Nazmi Hıdıroğlu 
in an tragic traffic accident. The 
seniors were carrying Nazmi’s photo 
as they entered the assembly…
Like every year, they posted the 
visual and posters which set the tone 
for their last year in TAC and they 
chanted the TAC anthems in unison, 
and the BOM chant. It was a very 
warm and vivid display of fraternity, 
solidarity and unity, the pillars 
of TAC’s 129-year-old- history. 
In their opening remarks, Principal 
Mrs. Yüksel, Headmaster Mr. Leathwood 
and Mr. Ruhi Koçak, a board member 
representing the Health and Education 
Foundation communicated important 
messages for the students. 
Another part of the opening ceremonies, 

which has now become traditional, 
is the awarding of the students from 
each grade level by the TAC Alumni 
Association for maintaining highest 
“TAC Points” in their class. TAC points is 
a practice used to encourage academic 
success as well as student involvement 
in community service and co-curricular 
activities. This year, four students with 
the highest points from grades 9-12 were 
presented awards by Dr. Ali Cerrahoğlu, 
the President of the Alumni Association, 
which will support their career at TAC. 
The second opening ceremony of the 
day, that of Tarsus SEV Elementary 
took place in the newly-named Talas 
Campus across the road. This part of 
the Tarsus Schools campus was named 
“Talas Campus” last year to honor the 
Talas American Middle School in Talas, 
Kayseri which was closed year ago. 
The opening ceremony of the Tarsus 
SEV Elementary School took place in 
the new auditorium. In their opening 
remarks, the school principals Ms. Ayfer 
Aydın and Ms. Çiğdem Özyürekoğlu, 
as well as Headmaster Mr. Leathwood 
and SEV Board Member Mr. Ruhi 
Koçak, mentioned the fact that this 
year marks the 20th anniversary of 
the establishment of our elementary 
school, and wished the students 

an parents a successful year. 
Many TAC alumni also joined these 
ceremonies, reminiscing their times 
at these remarkable institutions 
and shared the emotions. 
It was yet another memorable and 
special opening ceremonies in the Tarsus 
schools. You have missed a lot if you 
have not been able to join us, and looking 
forward to seeing you next September, 
in the 130th gathering of the school 
community for the first day of the school.  

Kutlamalar
Önemli Günler
Special Days
Celebrations
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Okulumuzda, 9 Aralık 2017 tarihinde, 
uluslararası sertifika hakkı tanıyan 

TELC-ALTE sınavlarıyla ilgili seminer 
düzenlendi. Almanca öğretmenleri için 
düzenlenen bu seminer, DAS Akademie 
İzmir Sınav Sorumlusu Tuba Başer 
tarafından verildi. Seminere Mersin 
Bahçeşehir Koleji ve Bil Okulu’ndan 
Almanca öğretmenleri de katıldı. Seminerin 
sonunda uygulanan testin sonucuna göre; 
okulumuzun Almanca öğretmenleri bundan 
sonra TELC Sözlü Sınav Sorumlusu olarak 
görev alabilecekler. Öğretmenlerimizi tebrik 
ediyor, başarılarının devamını diliyoruz. 

On December 9th, TAC’s Second 
Foreign Language Department hosted 
a seminar on the TELC-ALTE exams, 

which provides students with the 
opportunity to earn an international 
certificate. This seminar for teachers 
of German was facilitated by Tuba 
Başer from DAS Akademie, İzmir. 
Teachers of German from Mersin 
Bahçeşehir and Bil Schools also 
joined the event. The test taken 
at the end of the seminar granted 
TAC’s German teachers the right to 
become TELC Oral Examiners. We 
congratulate our teachers and wish 
them continued success in their 
professional learning experience. 

Bahçeşehir Üniversitesi öğretim 
üyelerinden Doç. Dr. Bilge Uzun 

tarafından 30-31 Ekim tarihlerinde 
verilen “Eğitim Koçluğu” eğitimi, 

EĞİTİM KOÇLUĞU EĞİTİMİ
EDUCATIONAL COACHING 
TRAINING AT TAC 

Tarsus Amerikan Koleji öğretmenleri ve 
yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. 
Eğitimde, öğrenci koçluğu, öğrenme ve 
güdülenme, öğrenciyi tanımaya yönelik 

kullanabilecek formlar hakkında bilgiler 
verildi. Uygulamalı olması nedeniyle, 
her katılımcının gruba katkısı oldu ve bu 
sayede aktif bir eğitim gerçekleştirildi. 
Yaşamımızdan örnek senaryolarla 
konuların birleştirilmesi, edinilen bilgilerin 
günlük hayatta da yararlanılabileceğini 
gösterdi. Çalışmalarda katılımcıları aktif 
tutan oyunlar sayesinde, yoğun olan 
eğitim keyifli bir şekilde sonlandırıldı. 

On October 30-31, a “Coaching Training”, 
facilitated by Assc. Prof. Dr. Bilge Uzun, an 
instructor at Bahçeşehir University, took 
a group of teachers and administrators on 
a professional learning experience here at 
TAC. The training provided information about 
student coaching, learning and motivation, 
and assessments that can be used to get 
to know students better. Each participant 
contributed to this interactive training, which 
used real examples to demonstrate that the 
learning in these sessions can be translated 
into action. It was a useful exercise where 
participants expressed a high degree of 
satisfaction and that they also had a lot of fun. 

Eğitim 
Çalışmaları
Education
Studies

TAC İKİNCİ YABANCI DİLLER 
ALMANCA BÖLÜMÜ YİNE EĞİTİMDE 
THE PROFESSINAL LEARNING OF 
THE SECOND FOREIGN LANGUAGE 
DEPARTMENT CONTINUES
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21. SONBAHAR ÖĞRETMENLER  
SEMPOZYUMU
TAC REPRESENTED AT THE 21ST 
AUTUMN TEACHERS CONFERENCE

PRINCIPAL 
TRAINING 
CENTER 
EĞİTİMİ (PTC)
PRINCIPAL 
TRAINING CENTER 
TRAINING (PTC)

5-7 Ekim tarihlerinde, eğitmen 
Dr. Ronald Lalonde tarafından 

verilen Principal Training Center (PTC) 
çalıştayı, Sağlık ve Eğitim Vakfı’na bağlı 
okulların öğretmen ve idarecilerinin 
katılımıyla gerçekleştirildi. Eğitimde; 
süpervizyon süreci, etkili geri bildirim 
gibi konularda yeni bilgiler, bu konuyla 

ilgili dünyadan verilen örneklerin yanı 
sıra değişik örnek senaryolarla, yoğun bir 
profesyonel gelişim semineri daha sona erdi.

The PTC workshop, facilitated by Dr. 
Ronald Lalonde, took place on October 
5-7, 2017 with the participation of all 
school administrators working at Health 

and Education Foundation schools. 
It was an intense and insightful PD 
event where new practices and many 
examples from around the world were 
shared about methods for leadership 
and supervision of teachers and how 
to provide effective feedback, which 
was reinforced by case studies.

Ülkemizin dört bir yanında 
eğitim ve öğretim veren özel 

okullarda görev yapan çok sayıda 
öğretmenin katılarak meslektaşlarıyla 
paylaşımlarda bulunduğu ve 
birbirlerinden öğrenme fırsatı 
buldukları Sonbahar Öğretmenler 
Sempozyumu’nun 21’incisi, 14 
Ekim 2017 Cumartesi günü kardeş 
okulumuz Üsküdar Amerikan 
Lisesi’nde düzenlendi. Bu yararlı 
sempozyumda okul idarecilerimiz 
ve öğretmenlerimiz de yer aldılar.  

The 21st instalment of the national 
Autumn Teachers Symposium, an 
annual forum for many teachers 
at private schools to meet, share 
and learn from their collagues 
from across Turkey, was hosted 
by Üsküdar American Academy, 
our sister institution, this year 
on Saturday, October 14, 2017. A 
group of TAC administrators and 
teachers were present at this event 
which was found very useful and 
efficient by all participants. 
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SOSYAL BİLGİLER DERSİ DİKEY 
MÜFREDAT ÇALIŞTAYI
SEV SCHOOLS VERTICAL 
CURRICULUM WORKSHOP 
FOR SOCIAL STUDIES

dönüştürülebilmesi ve 21. yüzyıl öğrenim 
becerilerinin önemi de vurgulandı. 
SEV Okulları bünyesindeki Sosyal 
Bilgiler Zümresi öğretmenlerin 
birbirleriyle tanışma ve kaynaşma 
fırsatı da bulduğu bu etkinlik, yeni 
fikirlerin ortaya çıkması ve paylaşılması 
açısından oldukça verimli geçti.

As part of the academic excellence 
motto of the Health and Education 
Foundation, the teachers and 
administrators of the schools affiliated 
with the Foundation joined a workshop 
on December 22-23 to work on the 
delivery of Social Studies curriculum. 
During the workshop, the curricula 
used for the course in A-12 levels 
were analyzed with regard to learning 
attainments, objectives, resources and 
materials, instructional methodologies, 
and assessment methods, and the 
necessary changes towards a better 
vertical articulation were identified. At 
the workshop, the importance of both 
summative and formative assessment, 
the enrichment of interdisciplinary 
activities, the need to transfer learning 
attainments into habits, as well as the 
need to encorporate 21st century skills 
were emphasized. The event provided 
an effective forum for teachers of 
social studies to get to know each 
other and share best practices.

Akademik mükemmeliyete ulaşabilmek 
amacıyla, 22-23 Aralık tarihlerinde, 

Sağlık ve Eğitim Vakfı bünyesinde yer alan 
okulların öğretmen ve idarecileri bir araya 
gelerek Sosyal Bilgiler dersi müfredatı 
üzerine bir çalıştay gerçekleştirdiler. 
Bu çalıştayda, tüm SEV Okullarında 
K12 seviyesinde uygulanan müfredatlar; 
kazanımlar, öğrenme hedefleri, 
kullanılan kaynaklar, öğretim metotları 
ve ölçme-değerlendirme yöntemleri 
açısından incelenerek daha etkin 
bir dikey müfredat oluşturabilmek 
için yapılması gereken değişiklikler 
üzerinde duruldu.  Aynı zamanda, 
sosyal bilgiler dersinde hem süreç hem 
de sonuç odaklı bir değerlendirmenin 
yapılması, disiplinlerarası çalışmaların 
daha da zenginleştirilmesi, öğretim 
programlarındaki kazanımların davranışa 

PROFESYONEL 
GELİŞİM EĞİTİMİ
PROFESSIONAL 
DEVELOPMENT

Profesyonel gelişim, tüm eğitimciler 
için önemlidir ve müdürler, müdür 

yardımcıları ve okul başdanışmanı da bu 
kuralın istisnası değillerdir. Üç Tarsus 
okulunun tüm idarecileri, 24-25 Ağustos 
tarihlerinde, bir buçuk günlük bir zamanı 
liderlik eğitimine ayırdılar. Okul içerisinde 

yüksek güvenin oluşturulmasının yolları 
üzerinde konuştular ve daha sonra da 
sorunları, ikili ilişkilerde güvenden 
taviz verilmeden çözüme ulaştırmayı 
hedefleyen türden, zor konuşmalarla 
ilgili bir eğitim aldılar. Bu etkinlik, bu yıl 
Başdanışmanımız Mr. Leathwood’un okul 

liderlerine yönelik yürüteceği 
eğitimlerden ilki oldu.  

Professional development is 
important for all educators 

and principals, deans and Head 
of School are no exception. 

The combined admin teams for 
all three Tarsus schools met for a 

day and a half of leadership training on 
August 24 and 25. They talked about how 
to build high levels of trust throughout 
the school and then worked through a 
training session on how to have challenging 
conversations in a manner that deals 
with the issue but maintain a trusting 
relationship.   This is the first in a series 
of training sessions Mr. Leathwood 
will facilitate for our school leaders. 

Eğitim 
Çalışmaları
Education
Studies



23

H A B E R  N E W S

Akademik mükemmeliyete ulaşabilmek 
amacıyla, 29-30 Eylül tarihlerinde, 

Sağlık ve Eğitim Vakfı bünyesinde yer alan 
okulların öğretmen ve idarecileri, Adana’da 
bir araya gelerek Türkçe müfredatı 
üzerine bir çalıştay gerçekleştirdi.
Çalıştayda; Vakfın bünyesinde yer alan 
tüm okullarda 
K-12 seviyesinde 
uygulanan 
müfredatlar; 
kazanımlar, öğrenme 
hedefleri, kullanılan 
kaynaklar, öğretim 
metotları ve ölçme-
değerlendirme 
yöntemleri açısından 
incelenerek  daha 
etkin bir dikey 
müfredat 
oluşturabilmek 

SEV OKULLARI TÜRKÇE DİKEY 
MÜFREDAT ÇALIŞTAYI 
SEV SCHOOLS VERTICAL 
CURRICULUM WORKSHOP

için yapılması gereken değişiklikler 
üzerinde duruldu; hem süreç hem de 
sonuç odaklı bir değerlendirmenin 
yapılması, disiplinlerarası çalışmaların 
daha da zenginleştirilmesi, öğretim 
programlarındaki kazanımların 
davranışa dönüştürülebilmesi 

ve 21. yüzyıl becerilerinin önemi 
vurgulandı. Öğretmenlerin birbirleriyle 
tanışma ve kaynaşma fırsatı da 
bulduğu bu etkinlik, yeni fikirlerin 
ortaya çıkması ve paylaşılması 
açısından oldukça verimli geçti.

Under the “academic excellence” motto 
of the Health and Education Foundation, 
the teachers and administrators of the 
Health and Education Foundation joined 
a workshop in Adana on September 
29-30 to work on Turkish curriculum. 
During the workshop, the curricula 
used for Turkish course in K-12 levels 
were analyzed with regard to learning 
attainments, objectives, resources and 
materials, instructional methodologies, 
and assessment methods, and the 
necessary changes towards a better 
vertical articulation were identified. At 
the workshop, the importance of both 
summative and formative assessment, 
enrichment of interdisciplinary activities, 
transferring learning behaviors into 
habits, as well as 21st century skills 
were emphasized. The event provided 
an effective forum for teachers to get to 
know each other and share best practices. 



12 Aralık 2017’de, okulumuzda 
artık gelenekselleşen ve en 

büyük organizasyonlarından biri olan 
“Kariyer Günü”müzü gerçekleştirmenin 
mutluluğunu yaşadık. Öğrencilerimiz, 
hedefledikleri mesleklerle ilgili 
ayrıntıları ve merak ettikleri noktaları 
TAC Mezunu, her biri alanlarında 
uzman ağabey ve ablalarına sorup 
bizzat onlardan öğrendiler.
“Türkiye için Liderler, Dünya için 
Liderlik” ilkesiyle, 129 yıldır nitelikli bir 
eğitim veren okulumuzun düzenlediği 
“Kariyer Günü”nde; öğrencilerimiz, birçok 
mesleği sektörlerinin uzmanlarından 
dinleyip onlarla sohbet ortamı elde 
ederek öğrendiler. “Tarsus Amerikan 
Koleji Kariyer Günü”nün diğer kariyer 
günlerinden farkı, her konuğun bu 
okulda eğitim görmüş olmasıydı.

Alanlarında başarılı ve söz sahibi olan 
Türkiye’nin dört bir yanından gelen 
mezunlarımız, meslek seçimi ve kariyer 
planlamasıyla ilgili deneyimlerini 
içtenlikle, öğrenci kardeşleriyle 
paylaştılar. Tıp dünyasından modaya, 
bankacılıktan yazılım sektörüne, üst düzey 
yöneticilik, mühendislik alanlarına kadar 
birçok farklı alanda faaliyet gösteren, 
sektör temsilcisi olan mezunlarımız, 
kendilerine yöneltilen soruları 
yanıtlayarak öğrencilerimize kariyer 

planları konusunda yol gösterdiler. Ayrıca 
milletvekili olan TAC’68 mezunu Prof. Dr. 
Sencer Ayata’yı da okulumuzda ağırlamak 
hepimiz için çok keyifli bir deneyim oldu.
Son olarak, yıllar önce mezun oldukları 
okula dönmenin verdiği neşe ve gururla 
yaşadıkları güzel anıları paylaşan 
mezunlarımız, zihinlerine unutulmaz 
anılar doldurarak okullarından ayrıldılar.
TAC Kariyer Günü 2017’de yer alan 
mezunlarımıza teşekkür ediyor, başarılı 
çalışmalarının devamını diliyoruz.

GELENEKSEL TAC KARİYER GÜNÜ
A LONG-ESTABLISHED TAC TRADITION: CAREER DAY

Rehberlik 
Aktiveteleri
Counseling 
Activities
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On December 12th, 2017, the TAC 
community was excited to host another 
“Career Day”, one of the major academic 
traditions of Tarsus American College. 
During the activity, our students were 
able to learn more about professions 
they were interested in pursuing, 
including the many applications of 
these professional areas. 
Through informal conversations, 
TAC’s Career Day, organized by our 
129-year old school which acts on the 
motto, “Leaders for Turkey, Leadership 
for the World”, our students received 
valuable information about careers 
from experts in their respective 
fields. The main difference between 
“Tarsus American College Career 
Day” and the ones in other schools 
is that every guest who was invited 
here is a graduate of TAC.
The TAC graduates, who joined this 
event from around Turkey, each 
of whom is a well-esteemed and a 
groundbreaking representative 
of their respective professional 
field, shared their experiences 
with sincerity about their choice 

of profession and career decisions 
with TAC students. The professional 
expertise ranged from careers in the 
field of medicine to fashion, as well 
as banking, software design, senior 
management and engineering. Guests 
responded to student questions in 
order to guide students toward the 
first steps of their career planning. It 
was a particular honor and pleasure to 
host Prof. Dr. Sencer Ayata, a member 
of parliament and TAC’68 graduate.
 The TAC graduates, who shared 
anecdotes about their time at TAC, 
were clearly delighted to come back 
to their alma mater, and the day was 
filled with memorable moments for all. 
We thank all the guest speakers 
who joined TAC Career Day 2017 
and wish them continued success.

✔ PROF. DR. SENCER AYATA-TAC’68
Milletvekili | Member of Parliament
✔ DR. SEFA ULUKAN-TAC’78
Doktor/Fotoğrafçı | Doctor/Photographer
✔ YRD. DOÇ. DR. BAHA TOYGAR-TAC’81
Opr. Doktor (Göz) | Surgeon (Eye)
✔ PROF. DR. TUNÇ ÖKTENOĞLU-TAC’82
Beyin Cerrahı / Akademisyen | Brain 
Surgeon / Academician
✔ SİNAN TANSAL-TAC’82
Diş Hekimi / Tasarımcı / Müzisyen | 
Dentist / Designer / Musician
✔ AHMET ERDEM-TAC’83
Yönetim Kurulu Başkanı/CEO | CEO
✔ TİBET AĞIRTAN-TAC’83
Müzisyen | Musician
✔ AHMET ERDAL GÜNCAN-TAC’87
Bankacı / Kurumsal Pazarlama | 
Banking / Corporate Marketing
✔ ITIR SEVİM ÇİFTÇİ-TAC’87
Ortak Avukat | Associate Attorney
✔ YILDIZ ÖZÖLMEZ SAĞMANLI-TAC’87
İngilizce Öğretmeni | English Teacher
✔ ZEYNEP DENİZ-TAC’91
Moda Tasarımcısı / Tasarım Eğitmeni | 
Fashion Designer / Instructor of Design
✔ MEHMET ÇOPUROĞLU-TAC’93
İnsan Kaynakları Direktörü | HR Director
✔ PROF. DR. ALTUĞ ÖZPİNECİ-TAC’94
Fizikçi / Akademisyen | Physicist / Academician
✔ MUSTAFA GÜRCAN-TAC’95
Ar-Ge Direktörü / Makine Mühendisi | 
R&D Director / Mechanical Engineer
✔ DR. FUAT KIRCELLİ-TAC’97
Psikiyatrist | Psychiatrist
✔ JOZEF ERÇEVİK AMADO-TAC’98
Yapımcı / Akademisyen | Producer / Academician
✔ CAN GÜRBÜZ SETENCİ-TAC’00
Pilot | Pilot
✔ DR. CEMRE TÜYSÜZ-TAC’00
Hukukçu / Akademisyen | Legal 
Professional / Academician
✔ ARAS BİLGEN-TAC’01
Sistem Tasarımcısı / Yazılımcı | 
System & Software Designer
✔ MERVE BİNDEBİR ÖZKARDEŞLER-TAC’01
İç Mimar | Interior Designer
✔ DR. NUJİN ULUĞ-TAC’05
Çocuk Doktoru | Pediatrician
✔ TURGUT KÖKSAL YALÇIN-TAC’09
Mekanik / Mekatronik Mühendisi | 
Mechanical / Mechatronic Engineer

TAC KARİYER GÜNÜ  
2017’YE KATILAN  
MEZUNLARIMIZ 
GRADUATES WHO JOINED  
TAC CAREER DAY 2017
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Tarsus Amerikan Koleji, geleneksel olarak 
düzenlediği Yurtdışı Üniversiteler Fuarı 

etkinliğinin 11 Ekim 2017’de gerçekleşen 
ayağında, yurtdışındaki seçkin üniversitelerin 
temsilcilerini ağırladı. Bu yıl Kanada, ABD, 
İngiltere, Hollanda, İspanya, İtalya, İsviçre, 
Katar ve Hong Kong’daki üniversitelerden 
toplam 18 misafirimiz vardı. Etkinlik tam 
gün sürdü ve öğrencilerin bahçemizdeki fuar 
atmosferinin bir parçası olmalarının yanı sıra, 
daha küçük gruplar halinde üniversitelerin 
sunumlarına katılmalarına da olanak tanındı. 
Etkinlik, lisedeki tüm öğrenci ve 
öğretmenlerin yeni oditoryumdaki açılış 
töreni sonrasında, öğrencilerin, Common 
App, UCAS, OUAC ve Studielink gibi çeşitli 
başvuru süreçleriyle ilgili bilgi aldıkları 
oturumlara katılmalarıyla başladı. Daha sonra 
ise, her bir dönem grubu başvuru makaleleri, 
mühendislik okulları, finansal yardım, sanat 
programları gibi konuların yanı sıra belirli 
üniversitelerin sistemiyle ilgili bilgilerin 
paylaşıldığı üç ayrı sunuma katılım sağlandı. 
Üniversite temsilcileri bilgilerini 
öğrencilerle paylaşırken, TAC Öğrenci 
Birliği temsilcileri de gün içerisinde onları 
doğru yerlere yönlendirme konusunda 
misafirlerimize eşlik ettiler. Günün 
başarılı bir şekilde yürümesinde Öğrenci 
Birliği üyelerimiz önemli bir rol oynadılar. 
Misafirlerimiz de gün boyunca öğrencilerin 
bu konukseverlikleri karşısında onlara 

✔ MONICA ESSER Fordham University
✔ PETRA ORENT Franklin 

University Switzerland
✔ KATERINA KANLIS 

University of Essex
✔ MAXWELL HOWELLS 

University of Kent
✔ CRISTINA  DIAZ  Hult 

International Business School 
✔ ELIF  PEKMEZCI Hult 

International Business School 
✔ DANEK TORREY Purdue University
✔ SIBEL DASTI Glion Institute of 

Higher Education and Les Roches 
Global Hospitality Education 

✔ ALEX SCHULTES Northwestern 
University in Qatar

✔ MEG FOOTE Carleton University
✔ DAVID NEYLAN IE University

✔ MOUSTAFA EZZ Huron at 
Western University

✔ VUSALA VAUGHAN University 
of Southampton

✔ ANNE KUIJS Tilburg University
✔ CLAIRE BALLARD 

University of Reading
✔ JULIE LOVELESS Worcester 

Polytechnic Institute (WPI)
✔ AISHAH PATHAK Università 

Cattolica del Sacro Cuore
✔ NADIR  FIRAT Università 

Cattolica del Sacro Cuore
✔ ERIC LO The Hong Kong 

Polytechnic University
✔ ALYSON MURRAY 

Dalhousie University 
✔ AYSEL INCE ACT American 

College Testing

TEMSİL EDİLEN ÜNİVERSİTELER 
LIST OF THE UNIVERSITIES THAT WERE REPRESENTED

T A C L I F E

TAC YURTDIŞI ÜNİVERSİTELER 
FUARI - 2017
TAC INTERNATIONAL 
COLLEGE DAY- 2017 Rehberlik 

Aktiveteleri
Counseling 
Activities
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YURT DIŞINDA 
OKUYAN TAC 
MEZUNLARI
PANEL BY TAC 
GRADUATES 
STUDYING 
OVERSEAS

28 Aralık tarihinde, ABD’den Kanada’ya, 
Hollanda’dan Almanya’ya olmak 

üzere, farklı ülkelerde okuyan 8 mezunumuz 
10., 11. ve 12. sınıf öğrencilerimize 
yönelik Stickler Oditoryumu’nda 
düzenlenen bir panelde buluştular.
Rehberlik ve yurtdışı üniversite 
danışmanlığı servisleri tarafından 
hazırlanan bu panelde, öğrencilerimiz 
merak ettikleri birçok soruyu birkaç yıl önce 
okulda birlikte okudukları arkadaşlarına 
sorma fırsatı elde ettiler. Üniversite 
eğitimi için hangi ülkeye gitmeye nasıl 
karar verileceği, hangi bölümün ne gibi 
artı ve eksilerinin olduğu, ülkelerdeki 

yaşam koşulları ve ekonomik durumlar gibi 
birçok soruyu bu konuda tecrübeli kişilerin 
ağızlarından dinlemek, öğrencilerimize 
çok kıymetli tecrübeler kazandırdı.
Yurtdışında eğitimlerine devam eden 
öğrencilerimize başarılar diler ve yuvalarına 
gelerek kardeşlerine bu değerli bilgileri 
aktardıkları için de tekrar teşekkür ederiz.

On December 28th, 8 TAC graduates 
currently studying overseas, in countries 
including USA, Canada, Netherlands and 
Germany, came to TAC for a panel meeting 
for TAC’s 10, 11 and 12th graders. 
In this panel, which was organized by 
the TAC’s Counseling and International 
Universities Counseling Departments, 
TAC students found the opportunity 
to ask many questions on their minds 
about studying overseas to a group 
of recent graduates, who were their 
schoolmates just a couple of years ago. 
It was a valuable experience for them 
to receive first hand responses to many 
questions such as how to choose a country 
for study, the pros and cons of each 
department considered, life as a university 
student and financial requirements. 
We wish all the success to TAC graduates, 
who continue their education overseas, 
and sincerely thank them for visiting 
their school to share their experiences 
with their younger brothers and sisters.

müteşekkir olduklarını belirttiler. 
Günün sonunda lise öğrencilerimiz 
çok çeşitli programlar ve üniversitelere 
kabul koşulları hakkında ayrıntılı bilgiler 
edinerek potansiyel yükseköğretim 
seçeneklerini daha iyi kavradılar. Süreçle 
ilgili daha fazla bilgi almak isteyen 
öğrencilerimiz ve velilerimizi Naviance 
programını kullanmalarını ve/veya Yurtdışı 
Üniversiteler Danışmanı ile görüşmek 
için randevu almalarını öneriyoruz. 

On October 11th Tarsus American 
College once again hosted university 
admissions representatives for its 
annual International College Day event. 
This year we hosted 18 university 
representatives from Canada, USA, 
the UK, The Netherlands, Spain, Italy, 
Switzerland, Qatar, and Hong Kong. The 
event spanned the full day and allowed for 
students to engage in small group sessions 
as well as an open fair in the court yard. 
The day started with all high school 
students and faculty gathering in the 
new auditorium for an opening session 
on the various application processes; 
such as Common App, UCAS, OUAC, 
and Studielink. What followed were 
three sessions designed for each class 
group to meet with an individual 
university representative in order to 
hear about topics such as application 
essays, engineering schools, financial 
aid, liberal arts school, as well as 
sessions on specific universities. 
While these university representatives 
shared their knowledge our TAC student 
council members assisted in ensuring 
the representatives knew where to go 
and how to get there. Our student council 
members played an important role in 
the success of the day and our guests 
complemented their efforts all day long. 
By the end of the day’s events our high 
school students had gathered information 
on numerous programs, the various 
admissions requirements, and left with 
an expanded understanding of potential 
post-secondary options. We encourage 
students and parents to continue their 
university research by using our Naviance 
program and/or scheduling time to 
meet with the International University 
Counseling office to learn more.
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Öğrencilerimizi çeşitli mesleklerden 
gelen toplum liderleriyle buluşturma 

etkinliğimizin ilk konuğu Toroslar 
Belediye Başkanı Hamit Tuna oldu. 28 
Kasım’da, okulumuzun tarihi ve eşsiz 
kampüsünde öğrencilerimizle buluşan 
Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, 
eğitimin hayatına sağladığı katkıları, 
uzun yıllardır devam ettirdiği Belediye 
Başkanlığı görevini ve yerel yönetimlerle 

ilgili deneyimlerini, ilçede fiziki mekânları 
iyileştirmenin yanı sıra sağlık, eğitim, 
gençlik, spor, kültür, sanat ve istihdama 
yönelik gerçekleştirdikleri projelerini 
öğrencilerimizle paylaştı ve kariyerleri 
için onlara önemli tavsiyelerde bulundu.
Okul Müdürümüz Günseli Yüksel, 
bu etkinliğin başlangıcında yaptığı 
konuşmada, Toroslar Belediye Başkanı 
Hamit Tuna’yı okulumuzda ağırlamaktan 

duydukları mutluluğu dile getirerek; 
“Yaşam kalitesini yükselten sosyal içerikli 
projelere verdiğiniz önemi, kalkınma 
ve insan odaklı hayata geçirdiğiniz 
projelerinizi biliyoruz ve sizin bu değerli 
çalışmalarınızı takip ediyoruz. Tüm bu 
çalışmalarda aldığınız öncü modelle 
öğrencilerimize gerçek bir rol model 
olacağınıza inanıyoruz” dedi. Yüksel, bu 
buluşma için Hamit Tuna’ya, Toroslar 
Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı ve 
velimiz olan Fatma Yılmaz ile bu Konseyin 
değerli üyelerine teşekkürlerini sundu. 
Daha sonra söz alan Toroslar Kent 
Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Fatma 
Yılmaz da düzenledikleri “Toplum 
Liderleriyle Buluşma Günü”nün ilk 
konuğunun Belediye Başkanı Hamit 
Tuna olduğunu kaydederek, katılımcılara 
ve bu söyleşinin moderatörlüğünü 
yapan Kanal 33 Televizyon Program 
Yapımcısı Fatih Alkar’a teşekkür etti 

TOPLUM LİDERLERİYLE  
BİR ARAYA GELDİK
TAC STUDENTS MEET WITH 
COMMUNITY LEADERS – SESSION 1
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ve “Geleceğin mimarları olarak TAC 
öğrencilerini Belediye Başkanımız Hamit 
Tuna ile buluşturup, rol model olması 
anlamında destek vermek istedik” dedi.
Öğrencilerin ilgiyle izlediği söyleşiye 
eğitim ve siyasi hayatıyla ilgili bilgiler 
vererek başlayan Toroslar Belediye 
Başkanı Hamit Tuna, eğitim ve gençliğe 
büyük önem verdiklerini söyledi.
Belediye Başkanı Hamit Tuna, 
konuşmasında Ulu Önderimiz 
Atatürk’e de atıflarda bulundu. 
İlçede projeleri üretirken ortak akılla 
gerçekleştirdiklerini vurgulayan 
Başkan Tuna; “Liderliği daha 
çok öne çıkartan yanımızla değil, 
projelerimizi, hizmetlerimizi ortak 
akılla gerçekleştiriyoruz. Yapacağımız 
projelerimizi bölge insanımıza soruyor 
ve birlikte karar veriyoruz” dedi.
Meslek seçiminin, eğitim ve kariyer 
hayatında önemli olduğuna değinen 
Başkan Tuna, öğrencilerimizin kendisine 
yönelttiği soruları da yanıtladı. "Bu 
konuma gelmenizde en çok yardımcı 
olan karakteristik özelliğiniz nedir?" 
sorusuna yanıt veren Başkan Tuna,  “İşin 
sırrı özgüven sahibi ve içten olmak, 
girişimcilik ruhu ve cesarettir. Yani bu işi 
yapacağım diye bir iddia sahibi olacaksınız. 
Ulu Önderimiz Atatürk, ‘Cesaret bütün 
silahların üstündedir’ demiştir. Ulu 

Önderimizin ifade ettiği gibi 
cesaretimizi kabul ettik ve bu 
noktalara geldik. Tabii ki çok 
çalışmak da bunu besleyen 
en önemli unsurdur” dedi.
Söyleşinin sonunda Okul 
Müdürümüz Günseli Yüksel 
ve Aktivite Koordinatörümüz Gülay Damar, 
Toroslar Belediye Başkanı Sayın Hamit 
Tuna’ya, bu söyleşinin moderatörü olan 
Fatih Alkar’a ve Toroslar Kent Konseyi 
Kadın Meclisi Başkanı Fatma Yılmaz’a 
teşekkür edip çiçek takdim ettiler. 
Başkan Tuna, değerli tecrübelerini 
paylaştığı ve önemli mesajlar 
verdiği söyleşisinin ardından okul 

idarecilerimizle birlikte okulumuzu 
gezerek idarecilerimizden okulumuzun 
tarihi ve yapıları, kaynakları ile 
ilgili bilgi aldı ve öğrencilerimizle 
de hatıra fotoğrafı çektirdi.

The first guest of our panel, which aims 
to introduce community leaders from 
various professions to TAC students, 
was Mr. Hamit Tuna, the Mayor of 
Toroslar Municipality of Mersin. 
At the first “Meeting with Community 
Leaders”, TAC hosted Mr. Hamit Tuna, the 
Mayor of Toroslar Municipality of Mersin.
Tuna met with our students on November 
28th, on a beautiful day at the unique and 
historic TAC campus. In the assembly, he 

shared with TAC students 
the benefits of education in 
his career, his experience 
as a mayor and a long 
serving local administrator, 
and his projects in the 
fields of health, education, 
sports, culture, arts and 
employment as well 
as towards improving 
Mersin’s public spaces. 

He provided important advice to 
students to help their future careers.
At the beginning of the assembly, TAC 
Principal, Günseli Yüksel, expressed 
the pleasure of hosting Tuna at TAC. 
“We are aware of your development 
and human-oriented projects and the 
emphasis you place on social projects 
which improve quality of life. We keep 
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watching your valuable work. We 
believe that you will be a true role 
model and inspiration for our students 
as a community leader.” She expressed 
her appreciation to Hamit Tuna and 
Ms. Fatma Yılmaz, the President of 
the Women’s Assembly of the Toroslar 
City Council, a TAC parent, and the 
esteemed members of the Council.
Ms. Fatos Yilmaz, the President of the 
Women’s Assembly of the Toroslar 
City Council, who took the floor in the 
first “Meeting with the Community 
Leaders”, thanked Fatih Alkar, Producer 
of Kanal 33 TV Channel and moderator 
of the panel. “As the makers of the 

future, we wanted to introduce TAC 
students to Mayor Tuna, who will 
provide his insights, hopefully to 
become a role model for them” she said. 
Toroslar Mayor Hamit Tuna, who started 
the panel by giving information about 
his academic and political career, 
expressed the great emphasis the 
panel places on education and youth.
Mayor Hamit Tuna also made references 
to our Great Leader Atatürk in his speech. 
President Tuna emphasized the 
importance of using collaborative 
decision making: “We are carrying out 
our projects and services in a common 
and collective mind, not in a way which 

emphasizes one person’s leadership. 
Before we decide on our projects, we 
ask the people in the region and decide 
together” he said. 
While emphasizing the major role of 
education in making a good career 
choice, Mayor Tuna answered the 
questions of TAC students.
In response to the question “What 
were the most important personal 
characteristics which led you towards 
this position?” he said “self-confidence, 
sincerity, entrepreneurship and 
courage”. “So you will be determined 
that you will do the job. Mustafa Kemal 
Atatürk says “courage surpasses 
all arms and weapons.” Under this 
mandate, we were courageous and 
we arrived at this point. Of course, 
working hard is the most important 
factor which nourishes courage” 
At the end of the panel, Principal, 
Mrs. Günseli Yüksel, and Activities 
Coordinator, Mrs. Gülay Damar, thanked 
and presented flowers to Mr. Hamit 
Tuna, Mr. Fatih Alkar, and Ms. Fatma 
Yılmaz.  
Following the panel, where he 
shared his valuable experiences and 
provided important messages, Mayor 
Tuna went on a school tour with our 
school administrators while being 
briefed about the school’s history, 
facilities and resources.  He also had 
photographs taken with our students.
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GÖRÜCÜ USULÜ KİTAP ŞENLİĞİ
“BOOK MATCH-MAKING”  
FESTIVAL AT TAC

Sosyal 
Aktiveteler

Social 
Activities

“Cenneti her zaman kitaplarla 
dolu bir yer olarak düşledim.” 
Jorge Luis Borges

Tarsus Amerikan Koleji Türk Dili 
ve Edebiyatı Bölümü tarafından 

bu yıl ikincisi düzenlenen ve geleneksel 
hâle getirme amacı taşınılan “Görücü 
Usulü Kitap Şenliği” büyüleyiciydi. 
Bu etkinlik kapsamında, Hazırlık sınıfı 
öğrencilerimiz seçtikleri kitaplarını 
dikkatlice ve özenle okuduktan sonra, 
kaplayarak gizlediler. Çeşitli ipuçlarıyla 

görücü usulü kitapları masalara bıraktılar. 
Bu yılki çalışmada; kitap tanıtım filmi 
oluşturma, kostüm kurgulama aşamaları 
da vardı ve bu hem çaba gerektiriyor 
hem de süreci anlamlı kılıyordu. 
En yaratıcı kostüm, en iyi kitap 
kapağı tasarımı ve en etkileyici video 
kategorilerinde ödüllerin verildiği 
yarışmada, okulumuz Aktivite Koordinatörü 
–etkinlikteki üst düzey katkılarıyla- Gülay 
Damar, İngilizce Öğretmeni Eray Biçer 
ve Müdür Yardımcısı Sheila Salim en 
yaratıcı kostüm jürisini oluşturdular 

ve birinciliği Ezgi Hazal Eşsizoğlu 
(Kaplumbağa Terbiyecisi) kazandı.
En iyi kitap kapağı tasarımı jürisinde Türk 
Dili ve Edebiyatı Öğretmenleri Tuba Karabağ, 
Bilgen Milas ve Kütüphane Sorumlumuz & 
Eğitim Teknoloğumuz Sezin Özkan yer aldı ve 
birinci olarak Lara Özbozdoğanlı belirlendi.
TDE Bölüm Başkanı Önder Şit, Türk 
Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Mikail İncir 
ve İngilizce Öğretmeni Eray Biçer, en 
etkileyici videoyu tespit ettiler ve ödülü 
Nil Miray Ergin’e (Kitap Hırsızı) verdiler.
Onca hazırlık ve çaba meyvesini vermişti. 
Kitaplara, hayallere ve değişime dair bir 
şenlik kalmıştı geride ve ondan geriye 
kalanlar ışıl ışıl aydınlatıyordu yüzleri.
‘’Çevrildi sayfalar birer birer ve titredi içim. 
İçim titredi ve açıldı perde. Kitaplar dolaştı 
elden ele, kamaştı gözler. Sessizleştim 
bir müddet ve sessizliğin sesiyle doldu 
kitabım. Elime aldım kitabı, kokladım, 
öptüm. Yazmasaydı çıldıracaktı Sait Faik, 
okumasaydım delirecektim ben de.  �
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Bir deli suretinde belirecektim belki. Belki. 
Gregor Samsa olduğumda, bir böceğe 
döndüğümde Nietzsche seslendi: ‘En ağır 
yükü istiyordun kendin için ve sonunda 
kendini buldun.’ Açıldıkça sayfalar, 
sayfalar açıldıkça açıldı içim, hafifledim, 
hafifledim, buldum kendimi, buldum.’’ 
****
‘’Hedeflerimiz arasında bu etkinliği 
hem okulda hem de okul dışı toplumda 
duyurmak, daha birçok kişinin aramıza 
katılımını sağlamak var, bu bizi şimdiden 
heyecanlandırıyor. Kitabı seviyoruz, 
kitabı seveni ve dolayısıyla hayatı seveni 
seviyoruz. Orhan Pamuk’un “Yeni Hayat” 
adlı eserinin girişi cümlesini seviyoruz: 
‘Bir gün bir kitap okudum ve bütün hayatım 
değişti.’ Hayatımızı da değiştirmek 
için okuyoruz. Değişim başlasın!’’

“I have always imagined that 
Paradise will be a kind of library” 
Jorge Luis Borges

The “Book Match-Making Festival”, 
offered by the Tarsus American 
College Turkish Language and 
Literature Department for the second 

time with the hopes of making it a 
tradition at TAC, was fascinating.
The book matching activity had several 
steps: first, our Prep students carefully 
read their selected books. Next, they 
covered them with wrapping and 
decorations which they decorated with 
various clues about the books. Finally, 
the covered books were left them on the 
table in the library for display. Different 
from its first year, this year’s activity also 
required students to make a promotional 
video, and create a costume, which both 
required effort and complemented 
the process in a meaningful way.
The activity, which was made possible 
with the dedicated efforts of Turkish 

Language and Literature Teachers, Mikail 
İncir and Tuba Karabağ, culminated with 
excited faces and students dressed in 
costumes to represent their favorite 
book charater. The inspiring remarks of 
Principal Mrs. Yüksel about books and life 
was followed by “Kafka’s story”, as told 
by Mr. Önder Şit, the chair of the Turkish 
Language and Literature Department, who 
was dressed in the bug costume of Gregor 
Samsa inspired by “The Metamorphosis”. 
At that moment, the audience was also 
thinking about the opening of the book, 
and they found themselves encapsulated 
in the first sentence “When Gregor 
Samsa woke up one morning from 
unsettling dreams, he found himself 
changed in his bed into a horrific bug”.
During the contest, the students 
received awards for the “Most Creative 
Costume”, “Best Book Cover Design” and 
“Most Impressive Video” categories. The 
selections for “Most Creative Costume” 
were made by a jury panel made up of our 
Activity Coordinator, Mrs. Gülay Damar, 
who was recognized for her exceptional 
contributions, English Teacher, Eray 
Biçer, and Assistant Principal, Sheila 
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Salim, and the winner was Ezgi Hazal 
Eşsizoğlu for her lively and colorful 
inspiration from “The Tortoise Trainer”. 
The jury for “Best Book Cover Design” 
was Ms. Tuba Karabağ, Mrs. Bilgen 
Milas (teachers of Turkish Language 
and Literature) and Ms. Sezin 
Özkan, our Librarian and Education 
Technologist, and they awarded the 
first place to Lara Özbozoğanlı.
The selection of the “Most Impressive 
Video” was made by Mr. Önder Şit, Head 
of Department of Turkish Language 
and Literature, and Mr. Mikail İncir 
from the same department, and 
English Teacher, Eray Biçer, and Nil 
Miray Ergin was the winner with 
her promo video for “Book Thief”.
Following the remarks by Headmaster 
Mr. Leathwood, where he volubly 
expressed the importance and impacts 
of reading by using very striking 
examples, the “book characters” 
and the participants moved to the 
reception. After the opportunity to 
enjoy conversation and delicious 
treats, many snapshots were taken on 
the Stickler stairs and in the school 

garden, and then, the participants, who 
were still in disguise, fielded questions 
about the antagonists in their books. 
It was apparent that the intense 
preparation and the attention to every 
detail paid off as the festival left us 
all with a desire to celebrate books, to 
dream, and to embrace change - which 
lit everyone’s faces in the end. 
‘’The pages turned one by one and I had a 
shiver. I shivered and the curtains opened. 
Books were passed from one hand to 
another. I was silent for a minute and my 
book was filled with the sound of silence. 
I touched the book, smelled and kissed it. 
Sait Faik would go crazy if he did not write, 

and I would do the same if I had not read. 
Maybe I was going to appear in the guise of 
a madman. Maybe. When I became Gregor 
Samsa, that horific bug, Nietzsche called: 
“You wanted the heaviest load for yourself, 
and now, you have found yourself”. As the 
pages turned, my heart was relieved, I 
got lighter, lighter and I found myself.’’ 

***** 
‘’One of our goals was to promote this 
event both within the school community 
and outside, ensuring a greater 
participation – which is a source of 
excitement for us. We love books, we 
love those who love books, and thus, life. 
We therefore love the first sentence 
of Orhan Pamuk’s “New Life”: “One 
day, I read a book and my whole life 
has changed”. We also read to change 
our lives. May the change begin!’’
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34 Tarsus Amerikan Koleji’nde yeni eğitim-
öğretim yılının başlamasıyla birlikte 

hazırlıktan on ikinci sınıfa dek süren veli-
öğretmen oryantasyonları gerçekleştirildi. Her 
sene olduğu gibi bu sene de öğretmen-öğrenci-
veli döngüsünün eksiksiz ve nitelikli bir 
biçimde gelişmesine vesile olan etkinlik, 11-15 
Eylül haftasında hayat buldu.  
“Stickler Oditoryum”daki tanıtım 
toplantılarında, Okul Müdürümüz Günseli 
Yüksel ve Başdanışmanımız Andrew 

Leathwood’un açılış konuşmalarıyla 
başlayan etkinlikler; seviye 
müdür yardımcılarının ve ilgili 
akademik müdür yardımcılarının 
velilerimizi bilgilendirmeleriyle 
devam etti. Etkinliğin ikinci 
kısmında, okul bahçesinde kendilerini 
bekleyen alan öğretmenleriyle tanışan 
velilerimiz, hem öğretmenleri yakından 
tanıma hem de derslere dair içerik ve 
beklentileri öğrenme fırsatını elde ettiler. 

With the start of the 2017-2018 academic 
year at TAC, the parents of all classes from 
prep to grade 12 were invited to the school 

for orientation meetings. Like every 
year, this activity is intended to help 

initiate and foster a cooperative 
liason between home and school by 
promoting interactions between 
teachers, students and parents. 
The series of parent orientation 
meetings, which took place during 
the week of September 11-15 in 

the Stickler Auditorium, started 
with opening remarks by Principal 

Günseli Yüksel and Headmaster Mr. 
Leathwood followed by presentations by level 
deans and academic coordinators. During the 
second part of the event, the parents met with 
teachers in the school garden to discuss course 
content as well as expectations of students.

10. sınıflarımız için Fen Bilimleri 
Bölümü’nün her yıl hazırladığı 

bilgi yarışması, bu yıl 5 Aralık 2017 
tarihinde, tüm 10. sınıflarımızın 
katılımıyla gerçekleştirildi. Bu 
yarışmayla öğrencilerimiz fizik, 
kimya ve biyoloji alanlarındaki 
bilgilerini hem arkadaşlarına hem de 
öğretmenlerine göstermek için eğlenceli 
ve heyecanlı bir yarışmaya katıldılar. 

10. SINIFLAR FEN BİLİMLERİ  
BİLGİ YARIŞMASI
GRADE 10 KNOWLEDGE BOWL

Fen Bilimleri Bilgi 
Yarışması’nın en önemli amacı, 
öğrenciler arasındaki iletişimi 
artırmaktı. Yarışmaya katılan 
öğrenciler sınıflarını temsil 
ettikleri için bu tür yarışmalar, 
aynı zamanda öğrencilerimizde 
sorumluluk bilincinin gelişmesine 
de yardımcı oluyor. Ayrıca 
öğrencilerin farklı bilim dallarında 
hazırlanan sorulara kısıtlı zamanda 
cevap verebilme yeteneklerini 
geliştirmeyi de amaçlıyor. 

Yarışmaya katılan tüm öğrencilerimizi tebrik 
ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.

The knowledge bowl, prepared by 
our Science Department for our 10th 
graders every year, was well-attended 
by all 10th grade classes on December 
5th, 2017. Our students participated in 
a fun and challenging competition to 
demonstrate their knowledge in the fields 

of physics, chemistry and biology.
The most important goal of the 

Science Knowledge Bowl is to improve 
communication between students. In 
addition, because students represent 
their class in such competitions, 
the competition helps develop 

responsibility in students. It also aims 
to improve the ability of students to 

respond in a limited time to questions 
prepared in different branches of science.
In the competition, there were four 
questions from every branch of science. In 
case of a possible tie, spare questions were 
also prepared to determine the winner. 
As the contest progressed, the groups’ 
total score, as well as the excitement, 
increased. When our students, who were 
participating in the competition, solved 
the questions, their classmates eagerly 
waited for answers with great excitement 
and curiosity. By the time that we got to 
the last question, there was a tie between 
our students. The winners, however, were 
determined with extra questions. At 
the end, Emir Akgün, Tan Nadir Kuzucu 
and Yüksel Yalçın from the 10-C class 
were the winners, representing their 
class successfully. The audience shared 
in the spirit of victory at the end. 
We congratulate all the students 
who participated in the event, 
wishing them continued success.

Eğitim 
Çalışmaları
Education
Studies

VELİ ORYANTASYONLARI
PARENT ORIENTATION 
WEEK AT TAC
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Etkinlik‚ 
Turlar ve 
Geziler
Activities, 
Tours and 

Trips
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Okulumuz 84 dönemi mezunları, vefat 
eden dönem arkadaşları Dr. Halit Fırat 

Erden’in anısına, TAC revirine “Erden” 
adını vererek, kendisini sonsuza dek 
yaşatacak bir etkinliği gerçekleştirdiler.
Bu oldukça anlamlı törende, Halit Fırat 
Erden’in ailesi ve dönem arkadaşları, 
mezunlar, okul idaresi, öğretmenler ve 
öğrenciler de hazır bulundu. Dr. Halit Fırat 
Erden, yaşarken hastalarına dağıttığı şifa 
gibi bundan sonra adının verildiği TAC 
reviriyle, TAC’li kardeşlerinin şifa bulacağı 
yerde, adıyla anılacak. TAC’84 Halit Fırat 
Erden’e Allah’tan rahmet diliyoruz.

TAC’s 84 graduates immortalized the 
name of the late Halit Fırat Erden, their 
classmate, by naming the TAC school 
infirmary “ERDEN”. The TAC infirmary 
was refurnished by 84 graduates and is 
now named after their classmate, who 
passed away recently.  This gesture of 
memorial was celebrated in a ceremony 
where Halit Fırat Erden’s family, his 
classmates, school administrators, 
teachers and students were present.  
Dr. Halit Fırat Erden will fittingly be 
remembered in a place where generations 
of TAC students are treated, just as 
he did daily in his practice as a doctor 
when he was alive. Our condolences and 
sympathies go out to Erden’s family.

TAC’84’DEN UNUTULMAYACAK BİR 
VEFA ÖRNEĞİ: TAC ERDEN REVİRİ 
A MEMORABLE GESTURE OF 
LOYALTY FROM THE TAC CLASS OF 
84: TAC ERDEN INFIRMARY

H A B E R  N E W S
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MUHTEŞEM GEÇEN BİR 
ÇADIR KAMPI DAHA 
ANOTHER AMAZING 
PREP CAMPOUT

6 Ekim 2017 Cuma günü, okulun 
bitmesiyle birlikte Hazırlık sınıfı 

öğrencilerini büyük bir heyecan sardı; 
çünkü okulun mistik havasını onlar ilk 
defa, yıldızlı bir Çukurova gecesinde 
eşsiz güzellikteki portakal çiçekleri 
kokuları altında soluyacaklardı. 
Öğrencilerimiz, kampla ilgili Stickler 
Oditoryum’da kendilerine yapılan 
bir tanıtım sunumundan sonra, 
öğretmenlerinin de desteğiyle çadırlarını 
kurmaya başladılar. Kimileri çadırını 
15 dakikada kurarken kimileri saatlerce 
uğraşmak zorunda kaldı. Ama hiçbiri pes 
etmedi ve sonunda çadır kurabilmenin 
vermiş olduğu mutluluğu yaşadılar. 
Sıra en eğlenceli, en çok güldüren etkinliğe 
geldiğinde; “Spor yarışmaları başlıyor!’’ 
sesini duyan öğrencilerimizin çoğu, 
etkinliğe katılmak için yarıştılar. Kimi 
yarışırken eğlendi, kimi izlerken…
Öğrenciler iyice acıkmışlardı ve okulun 

onlar için hazırladığı kebap, 
lahmacun ve sonrasında 
dondurma ikramı 
gerçekten muhteşemdi. 
Yemeğin ardından Stickler 
Oditoryum’da yapılan 
“Karaoke Etkinliği” görülmeye 
değerdi ve uzun bir süre 
unutulamayacak bir etkinlik 
oldu. Cesaretini toplayıp sahneye çıkan 
öğrencilerimizi tebrik ediyoruz.
Bir hafta boyunca takımlarını kurmak için 
çabalayan öğrencilerimiz için sırada “Gece 
Futbolu ve Voleybolu” vardı. Kıyasıya 
çekişmelerin yaşandığı, mücadelenin 
üst seviyede olduğu maçlar gerçekleşti. 
Bu arada gece futbolunda şampiyon olan 
Hazırlık-A sınıfını da gönülden kutlarız.
Turnuvanın ardından yorulan 
öğrencilerimiz, yakılan kamp ateşinin 
etrafında toplanarak sıcak sohbetler yapıp 
marşmelov yemenin tadına vardılar.

Gece saatler 00.00’ı gösterdiğinde, uyku 
zamanı gelmişti ve tüm öğrencilerimiz 
istemeyerek de olsa çadırlarına 
girdiler. Burada çadır sohbetlerinin ne 
kadar güzel olduğunun farkına varıp 
arkadaşlık bağlarını güçlendirdiler.
Sabah güneşin doğmasıyla, pırıl pırıl bir 
havada uyanan öğrencilerimiz, çadırlarını 
toplayıp kamp alanını temizledikten 
sonra Tarsus simiti ve ayran keyfi 
yaparak evlerine doğru yola çıktılar.
Bu unutulmaz gecede emeği geçen tüm 
öğretmenlerimize ve kampa katılan 
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tüm öğrencilerimize teşekkür ederiz.
Seneye yeni bir TAC dönemiyle 
eğlenceli bir çadır kampı etkinliğinde 
birlikte olma dileğiyle…

On Friday, October 6, 2017, the prep 
students were very anxious for the 
end of class time, as that evening they 
would breathe the mystical air of their 
school under a starry Çukurova sky 
for the first time, accompanied by the 
unique fragrance of orange blossoms. 
Our students started to set up their 

tents with the help of 
their teachers after 
a presentation in the 
Stickler Auditorium 
about the ground rules 
of camping. Some people 
were able to set up their 
tents in 15 minutes and 

some had to deal with that task for hours! 
But everyone persisted, and in the end, 
they had the tent-full of happiness. 
After setting up the tents, it was time for the 
funniest part: this was when the students 
heard the announcement, “The sports 
contests are about to begin!”, and most of 
them ran to the green area. Some had fun 
while playing, and some, while watching.  
By the time the games ended, students 
were hungry and it was a real treat to have 
kebab, lahmacun and ice-cream which the 
school prepared for them. After the meal, 
the Karaoke Event, held at the Stickler 
Auditorium, was really 
worth participating 
in, making the event 
even more memorable. 
We congratulate our 
friends who gathered 
their courage and 
made it to the stage.
For those students 
who tried to organize 
their teams for a week, 
there was also Football 
and Volleyball. There 

were matches with stiff competition. 
By the way, we congratulate Prep A, the 
champions of the Football games.
The students who were tired after the 
games, gathered around the campfire 
and enjoyed warm conversations 
and their marshmallows!
When the clock struck 00.00, it was time 
to sleep, and all our students unwillingly 
entered their tents. Here they realized 
how precious “tent chats” were and 
strengthened their peer relationships.
Students, who woke up to a bright morning, 
folded their tents and cleaned up the 
camping area.  It was time to go back 
home, and they did so while enjoying a 
breakfast of Tarsus simit and ayran.
We would like to thank all our teachers and 
all the students who joined the campout 
and made it a memorable night for all.
We hope to meet again in another 
Tent Camp event next year!

Sosyal 
Aktiveteler

Social 
Activities
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SAC LİDERLİK 
KONFERANSI 2017
SAC LEADERSHIP 
CONFERENCE 2017

Bu seneki SEV Okulları Liderlik 
Konferansı, SEV Amerikan Lisesi’nin 

ev sahipliğinde Amerikan Kolejleri’nin 
Öğrenci Birliği’nde yer alan öğrencilerini 
üç gün boyunca bir araya getirdi. 
SEV çatısı altında toplanan dört kardeş 
okulun en genç üyesi SAC, böyle bir 
konferansa ilk defa ev sahipliği yaptı. 7 
Aralık’ta SAC’de bir araya gelen “Öğrenci 
Birlikleri”, geleneksel ‘leadership 

tişörtleri’ni aldıktan sonra, 
SAC’nin misafirperver 

öğrencileriyle günün 
yorgunluğunu atmak için 
konuk edilecekleri evlere 
gitmek üzere yola çıktılar. 
Bir sonraki sabah erken 
saatlerde okulda buluşup 

hep birlikte kahvaltı eden 
öğrenciler, öncelikle açılış 

törenine katıldılar. Bu törende; 
SAC müzik öğretmenlerinin 

öğrencileriyle birlikte hazırladıkları 
güzel performanslar da yer aldı. 
Liderlik konferansının en önemli 
parçalarından biri olan okul sunumları, 
her okulun Öğrenci Birlikleri’nin, 
birbirlerinden yeni bilgiler edinmesini 
sağlarken aynı zamanda değişik çalışmalar 
için de ilham kaynağı oluşturdu. Tüm sene 
boyunca okulda yaptıkları çalışmaların 
ve doğruluğun kendi okullarındaki 
yerini anlatmaya yönelik sunumlar 
hazırlayan Öğrenci Birlikleri, tek tek 
konuşma da yaptılar. TAC Öğrenci 
Birliği, haftalarca uğraştıkları sunumla 
katılımcıların büyük beğenisini topladı. 
Konferansın üçüncü gününün sonunda, 
çok keyifli zaman geçiren ve unutulmaz 
arkadaşlıklar edinen TAC Öğrenci Birliği, 
okulumuzu daha keyifli ve güzel hale 
getirmek için çalışmalarını sürdürmek 
üzere, büyük bir heyecan ile Tarsus’a döndü.

This year’s SEV Schools Leadership 
Conference hosted by SAC (SEV American 
College) brought together Student 
Council representatives from all SEV 
American colleges for three days.
SAC, the youngest member of the four 
sister schools governed by the Health 
and Education Foundation, hosted this 
conference for the first time. Student 
Councils who met at SAC on December 
7th received their leadership T-shirts and 
departed for their arranged accomodations, 
houses of hospitable SAC students, for 
the duration of the conference. The 
students, who met early next morning 
and had breakfast together, attended the 
opening ceremony. The ceremony featured 
impressive performances prepared by SAC 
music teachers and students. Afterward, 
a sharing session was held in the school 
library. Here, the students played, “2 
truths and 1 lie”. This was followed by an 
interactive interview facilitated by Mr. 
Baybars Örsek, Chairman of the Board of 
Directors of İzlemedeyiz Association for 
“data driven social publishing and capacity 
building to foster Turkey’s governance 
capacity”. Örsek explained the mission 
and importance of the İzlemedeyiz 
Association and then in the second session, 
divided the students into groups, asking 
them to fact-check the allegations made 
by ministers and other high-authority 
officials. After this successful activity, 
students had a lunch break followed by 
a meeting in the library to make their 
own presentations. School presentations, 
one of the most important parts of the 
leadership conference, makes it possible 
for each student council to learn from each 

other, while inspiring innovative activities. 
Individual student councils took the stage 
to talk about a year’s activities and the 
place of truth in their school culture. TAC’s 
Student Council impressed the participants 
with their presentations on which they had 
worked for weeks. Then arrived the most 
anticipated moment of the day: the “CSI” 
(Crime Scene Investigation) game. Divided 
into four groups, the students worked as 
a team to prevent a bomb attack by using 
clues in classrooms which were converted 
into hotel rooms. They searched for 
criminals, while trying to locate and diffuse 
the bomb. The participants improved 
their collaboration, problem solving and 
understanding as a group by learning to 
adapt to new individuals working in the 
team. The students received their well-
deserved certificates at the end of the day. 
After a fun and tiring day, guest students 
left the campus with their SAC hosts 
ready to meet again the next morning. 
The third day of the conference 
was set aside for a cultural trip. All 
participants went to the “Istanbul 
Museum of Modern Art” in Karaköy. 
The theme of the exhibition was “time” 
and the students spent three hours 
at this contemporary art haven, and 
then, went to dinner together.
At the end of the conference, it was the 
time to say goodbye to the students who 
gained new perspectives, ideas, and 
goals. The TAC Student Council, whose 
members thoroughly enjoyed the three 
days in Istanbul, made new friendships 
and returned to Tarsus with a greater 
enthusiasm to work towards helping 
to make our school a better place. 

Eğitim 
Çalışmaları
Education
Studies

T A C L I F E
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ANKARA ÜNİVERSİTELERİ 
GEZİMİZ
A GRAND TOUR OF THE 
UNIVERSITIES IN ANKARA

   ■   Cevahir Bozkurt / 11 IB   

11. sınıf Ankara Üniversite gezimiz, 
2 Kasım sabahı saat 07.00 uçağıyla 

başladı. Saat 10.00 civarında Ankara 
Üniversitesi Tandoğan Yerleşkesi’ne 
varabildik. Bu sırada gözlerimiz uykusuzluktan 
şişmiş ve bir hayli de acıkmıştık. Üniversite 
gezisinin heyecanıyla, yemek ve uykusuz 
kalmayla ilgili sızlanmalarımız kısa sürdü. 
Ankara Üniversitesi tanıtım ofisi yetkilisi 
tarafından bize yapılan sunumla üniversitenin 
tarihi ve misyonu hakkında bilgi sahibi olduk. 
Karşılıklı sohbet ederek geçen bu sunumda, 
yetkili kişinin samimiyeti, arkadaşlarım 
ve benim için hem iletişim kurabilmemizi 
hem de merak ettiklerimizi sorabilmemizi 
çok kolaylaştırdı ve keyifli geziye güzel bir 
başlangıç yapmamızı sağladı. Saat 12.00’ye 
yaklaştığında, ODTÜ’ye varmıştık. Burada 
küçük bir sürprizle karşılaştık. Senede sadece 2 
gün düzenlenen ODTÜ Kariyer Fuarı’nda farklı 
farklı firmalar sunumlar yapıyor, üniversite 
öğrencilerinin gelecekle ilgili sorularını 
yanıtlıyorlardı. Şans eseri bulunduğumuz 
bu fuarda, eski ODTÜ mezunu konuşmacı 
ve eğitimci Mehmet Auf’un paneline denk 
geldik. Kendim de dâhil olmak üzere kırk tane 
genci susturmanın ve dikkatlerini tek bir yere 
toplamanın Mehmet Auf’un konuşmasına denk 
gelene kadar imkânsız olduğunu sanıyordum. 
Tüm dönem olarak, bu konuşmayı çok büyük 
bir ilgiyle dinledik ve konuşmalardan çok 
etkilendik. Auf bizi motive etmeyi başarmıştı. 
Panelin ikinci bölümüne de kalmayı istesek de 
programımıza uymadığı için kampüs gezisine 
devam etmek zorunda kaldık. Kampüsü, tarihi 
ve kültürüyle bizi etkileyen ODTÜ’nün bize 
gezide yardımcı olmak için görevlendirdiği 
abinin yaş olarak bize yakın olması ve açık 
sözlülüğü ODTÜ gezimiz boyunca hepimizin 
bu geziden keyif almasını sağladı. 
Çoğumuzun gelecekle ilgili hayallerimizi 
süsleyen bu okuldan çıkıp Anıtkabir’e 
vardığımızda, saatler 15.00’i gösteriyordu. 
Yaklaşık bir saat boyunca Atamızın 
kabrini gezip saygılarımızı ve en derin 
sevgilerimizi sunduktan sonra, otele 
yerleşmek için yola koyulduk. 
Otelimize yerleştikten hemen sonra alışveriş 
merkezine gittik. Burada geçirdiğimiz 
birkaç saatten sonra otelimize döndük. 
Ertesi gün sabah erkenden kalkıp 
kahvaltılarımızı yaptıktan sonra, otelden 
ayrılıp Hacettepe Üniversitesi’ne doğru yola �

H A B E R  N E W S

Rehberlik 
Aktiviteleri
Counseling 
Activities
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çıktık. Sessiz bir kampüstü, birçoğumuza hitap 
etmemekle birlikte, tıp isteyen arkadaşlarımız 
kampüsü ilgiyle ve heyecanla gezdiler. Oradan 
Bilkent Üniversitesi’ne geçtik ve burada bizi 
karşılayan TAC mezunu abi ve ablalarımızla 
sohbet ederek güzel bir zaman geçirdik. Bize 
üniversite konusunda bilgi veren mezun 
abi ve ablalarımıza rastlamamız, Bilkent 
Üniversitesi’ni tanımamız açısından büyük 
bir kazanç oldu. Kütüphanesi ve imkânlarıyla 
ilgimiz çeken Bilkent Üniversitesi’ndeki 
gezimiz, kampüs içindeki bir alışveriş 
merkezinde yemek yememizle sonlandı ve 
buradan da havaalanına doğru yola koyulduk. 
İki gün boyunca hiç durmadan gezip 
dolaştığımız ve bu sırada çok da eğlendiğimiz 
serviste Bartu Bayraktar arkadaşımızın Ekim 
ayı “Ayın Öğrencisi” seçilmesi ve bütünlemeye 
kalan Mert Kepece arkadaşımızın da bizler 
tarafından Temmuz ve Ağustos aylarının 
“Ayın Öğrencisi” seçilmesi, arkadaşlarımızla 
gurur duymamıza sebep oldu ve neşemize 
neşe kattı. Aynı şekilde öğretmenlerimizle de 
şiirler okuyup tezahüratlar yaptığımız servis 
yolculuklarımız, Ankara gezisinde hepimiz 
için unutulmaz anılar olarak hafızalarımızda 
yerlerini aldılar. Havaalanında durmadan 
rötarla karşılaşsak da sonunda ruhumuzu 
kesen Ankara ayazı yerine içimizi ısıtan Adana 
sıcağına kavuştuk ve Ankara gezimiz böylece 
sonlandı. Hem kendim hem de arkadaşlarım 
adına, gezi boyunca bizimle yakından ilgilenen 
öğretmenlerime teşekkür ediyorum.

As our tour program of Ankara universities 
as 11th graders started with the 7 am 
flight from Adana on November 2nd, we 
arrived at the Ankara University’s Tandoğan 
Campus, our first stop, at around 10:00 am. 
By this time our eyes were swollen from a 

sleepless night and we were quite hungry. 
The excitement for this tour of universities 
was quick to overcome all these complaints 
about eating and sleeplessness, though.
We were informed about the history and 
mission of the university in the presentation 
given by the university’s PR department. 
This interactive presentation, it made it very 
easy for me and my friends to ask the things 
we were curious about with the sincerity of 
the facilitator. By 12:00, we arrived at METU 
and we were welcomed by a little surprise. 
It was the time of METU Career Fair, which 
was organized for only two days of the year 
and various companies were presenting and 
answering METU students’ questions about 
the future. At this fair, we were fortunate 
enough to come across the panel led by an 

old METU graduate, motivational speaker 
and educator Mehmet Auf. Until then, I 
thought it was impossible to silence forty 
young people, including myself, and draw 
their attention to the one point that the 
speaker was making. As the whole class, we 
listened to this talk with great interest and 
were very impressed with the conversations. 
Although we wanted to stay for the second 
half of the panel discussion, we had to 
continue with our campus trip. METU really 
impressed us with its campus, its history 
and culture, as well as our guide in this tour 
whose age was close to us, making this a 
thoroughly enjoyable tour for all of us. 
When we departed METU, which was already 
a part of our post-secondary dreams, and 
headed for Anıtkabir, it was 15:00. We spent 
about an hour to visiting the mausoleum of 
our great leader and paying our respects. 
We went to the shopping center immediately 
after we settled into our hotel. After a few 
hours we spent here we returned to our hotel.
The next day we got up early in the morning 
and after breakfast we headed for Hacettepe 
University. A silent campus, although some of 
us found it dreary, many of our friends who 
wanted medicine walked around the campus 
with interest and excitement. From there we 
moved to Bilkent University where we had 
a good time chatting with graduates of TAC. 
Our encounter them who provided us with 
valuable information about the university 
was a big gain in terms of our introduction 
to Bilkent University. Our tour of Bilkent, 
which impressed us with its library and 
facilities, ended at a shopping mall where we 
had lunch and we headed for the airport.
Bartu Bayraktar’s, one of our friends, being 
selected the “the Student of the Month” in 
October and our friend Mert Kepece, who 
was not doing that great academically, 
being selected the “Student of the Month” 
by us for July and August added to the 
laughter on the bus which housed our road 
adventures on these two days. The tour of 
Ankara was made even more memerable 
with the reciting of poetry and slogans 
with our supervising teachers. Even if we 
experienced quite a few number of delays 
at the airport, we were finally greeted by 
the warm temperature of Adana after 
Ankara’s biting frost. On behalf of all of 
us, I thank the teachers for their sincere 
dedication to our well-being during the trip.

T A C L I F E
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ŞİRİNCE MATEMATİK KÖYÜ 
ÇIKARTMASI 
TAC’S 10TH GRADERS VISIT 
MATH VILLAGE IN ŞİRİNCE

TAC Matematik Bölümü tarafında, 
11-13 Kasım tarihlerinde düzenlenen 

ve matematik öğretmenlerinden Sinan 
Yozukmaz, Cengiz Gündoğdu ve Bikem 
Can’ın katıldığı Nesin Matematik Köyü 
gezisi, 10. sınıf öğrencileri tarafından 
yoğun bir ilgiyle karşılandı. Matematik, 
okulda gösterilen bir dersten öte, 
kavramlar ve sayılar arasında mantıksal 
bağlantı kurduran, insan yaratıcılığının 
sınırlarını zorlamasına ve hatta aşmasına 
katkısı olan ve bütün bilimlerin temeli 
olan bir düşünce sistemidir. 
Nesin Matematik Köyü’nde dersler, bu 
esaslar dikkate alınarak işlendiğinden, 
öğrenciler sorulan sorulara geleneksel 
bakış açıları dışında analitik düşünerek, 
soyutlayarak, çıkarım yaparak, 
farklı çözüm yolları ve bakış açıları 
üreterek cevap vermeye çalışırlar. 
Öğrencilerimiz de bu bağlamda onları 
düşünmeye iten sorular karşısında akıl 
yürüterek, analitik düşünerek cevap 
vermeye çalıştılar. Not kaygısı olmadan, 
sınanmadan, sorulan sorulara çözümler 
üretmek, öğrencileri matematiksel düşünme 
anlamında özgür kıldı ve öğrencilerimiz 

bu durumdan çok büyük bir keyif aldılar. 
Bunların yanı sıra öğrencilerimiz Şirince 
gezisi sırasında, doğayla da iç içe vakit 
geçirip aynı zamanda Efes Antik Kenti 
ve Meryem Ana Evi gezileriyle tarihi 
yerleri görme şansını da elde ettiler. 
Böylece, öğrencilerimiz bu gezi sayesinde 
hem matematik dersi yaparak akademik 
hem de ders dışı etkinliklerle sosyal açıdan 
farklı deneyimler yaşama fırsatı buldular. 

The visit to the Nesin Math 
Village in Şirince, organized by 

the Mathematics Department 
on November 11th-13th, 
which mathematics teachers 
Sinan Yozukmaz, Cengiz 
Gündoğdu and Bikem Can 

joined, was very well received 
by the 10th graders of TAC. 

Beyond an academic lesson, 
mathematics is a thought system which 

makes logical connections between 
concepts and numbers, helping push, 
and indeed transcend the boundaries 
of human creativity as the foundation 
of all sciences. As the instruction of 
math in Nesin Village are based on 
these principles, students develop 
their analytical, abstract thinking and 
deduction skills, providing different 
solutions and viewpoints in their 
responses. Therefore, our students tried 
to put their reasoning and analytical 
thinking skills in in responding 
to thought provoking questions. 
Providing these solutions without the 
pressure of grading or being tested 
liberated the minds of the students, 
which they enjoyed to a great deal. 
As for the cultural aspect of the trip, 
our students also had the opportunity 
to visit places of historical interest such 
as Ephesus and Mother Mary’s House.
This trip was a highly satisfying one for 
students as they both had the unorthodox 
academic experience of mathematics 
instruction and the social experience 
through extra-curricular activities.
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T A C L I F E

“Çok uzun zamandır gitmeyi dört gözle beklediğim 
Nesin Matematik Köyü’ne gitme imkânını sonunda 
buldum. Arkadaşlarımla beraber katıldığım derslerde, 
matematiğin soyut yanıyla ilgili daha farklı bakış 
açıları görme şansım oldu. Farklı yöntemler gördüm, 
daha fazlasını öğrenmek ve gelişebilmek için tekrar 
ziyaret etmeyi planlıyorum. 2 saatin 20 dakika gibi 
geçtiği dersleri, Ali Nesin’den dinlemek de onun gibi 
düşünmeye çalışmak da -hep tahmin ettiğim gibi- 
bambaşkaydı elbette. Köy ortamının doğallığı ve gönüllü 
katkıda bulunan insanların sıcaklığıyla her an daha da 
zevkli hale geldi. Böyle bir deneyim kazanmamızı sağladıkları 
için okuluma, öğretmenlerime ve bir takım olmayı başardığımız, 
üç güne eğlence katan arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum.”

“Finally had the change to travel to the Nesin Math Village 
which I have wanted for a long time! In the lessons which we 
joined, I gained different perspectives about the abstract 
side of mathematics. I saw different methods and I am 
planning to visit there again to learn and develop my skills 
further. It was truly a unique experience to be taught 
these lessons, where 2 hours passed like 20 minutes, by Ali 
Nesin himself – and to try to think like him, like I always 
imagined. It was made even more pleasant with the natural 
flavor of being in a village setting and the warmth of the 
people who provide volunteer help. I thank my school, 
my teachers for giving us this experience and my friends, 
great team members, who made these three days” 
• Buse ORAK 10-D

“11-13 Kasım tarihleri arasında gittiğimiz Nesin Matematik 
Köyü’nde beklediğimden çok daha zevkli ve verimli bir süreç 
geçirdim. Matematiğin sadece sayılardan ve sonuçlardan 
oluştuğuna inanan ben, gittiğimiz bu kısa süreli kampın 

sonunda, matematiğin aslında bundan çok daha geniş ve 
kapsamlı bir kavram olduğunu öğrendim. Bu süreçte 

bize sorulan soruların birçoğuna cevabım yoktu, 
çoğu da okulda öğrendiğimiz türden sorular değildi 
zaten. Sorun matematikte başarısız olmam değildi, 
probleme büyük bir çerçeveden bakmıyor olmamdı. 
Bütün arkadaşlarım da benim gibi aynı sıkıntıyı 
yaşadı. Bu kampın bize en büyük katkısı, olaylara 

büyük çerçevelerden bakabilmeyi öğretmesi ve farklı 
çözüm yolları üretmemize yardımcı olmasıydı. Sadece 

matematik sorusunu çözerken değil, hayatımızdaki tüm 
sorunları çözerken bu şekilde yaklaşmanın hayatı nasıl daha 

kolay ve sağlam kılacağını bize gösterdiklerini düşünüyorum. 
Kampın ortamı gerçekten çok samimi ve doğaldı. Yemek 
yediğimiz ortamı kedilerle paylaşmak, hayatında hiç doğru 
düzgün hayvan beslememiş ya da alışık olmayan arkadaşlarıma 
bile normal gelmeye başlamıştı. Dersliklerin büyüklüğü ve 
eski görünümü de o derse girildiğinde insanı gerçekten özel 
hissettiriyordu. Kamp süresince kaldığımız koğuşlar da 
önceden gelen insanların izlerini taşıyordu ki, bu da koğuşlara 
değişik bir hava katıyordu. Ayrıca, koğuşlarda kalmamızın da 
arkadaşlarımızla olan ilişkilerimizi güçlendirdiğine inanıyorum. 
Gezide bizlere eşlik eden öğretmenlerimiz de konu her ne 
olursa olsun hep yanımızda oldular ve tüm sıkıntılarımıza 
yetişmeye çalıştılar. Bizlerin böyle güzel bir deneyimi 
yaşamamızı sağlayan tüm öğretmenlerimize teşekkür eder, 
herkese bu güzel geziye katılmalarını mutlaka tavsiye ederim.”

“I had a much more enjoyable and efficient experience beyond 
all my expectations at the Nesin Math Village which we 
visited on November 11th to 13th. I, who used to believe that 
mathematics only consisted of numbers and results, found 
out at the end of this short-term camp that it is actually a 
much broader and comprehensive concept. In this process, 

BU GEZI ILE ILGILI BAZI ÖĞRENCILERIMIZIN GEZIYE YÖNELIK YORUMLARI:
SOME COMMENTS FROM STUDENTS ABOUT THE TRIP: 
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I did not have answers to many of the questions that were 
asked, most of them were not like the questions we saw in 
school anyway. The problem was not that I was unsuccessful 
in math, it was not looking at the big picture. All my friends 
more or less experienced the same. I believe that this was the 
major gain: showing us that it would really make life easier 
and more solid when we approach not only math problems, 
but any problem in life in this way. The camp’s atmosphere 
was very warm and reassuring. Sharing the place we eat 
with the cats after a while was a normal thing even for some 
friends who have not taken care of an animal in their lives!
The large and old look of the classrooms really made you 
feel special. Our sleeping quarters beared the marks of many 
more who have stayed here before us. I believe that spending 
the nights in the same room is something which makes the 
friendship links stronger. Our teachers who accompanied 
us helped us in everything. We thank them for making this 
trip possible and recommend everyone to see the village”
• Zeynep Su SEZGİN 10- A

“Şirince ve Nesin Matematik Köyü’nü duyunca, ilk başta bu 
geziye karşı önyargım oluşmuştu; çünkü ‘Tatil zamanı matematik 
dersine mi gireceğiz?’ dedim. Ama şimdi iyi ki bu geziye 
katılmışım, diyorum. Teraslarda ettiğimiz sohbetler, söylediğimiz 
şarkılar, attığımız kahkahalar… Havanın soğukluğuna rağmen 
ortamın oluşturduğu o sıcaklık içimizi ısıtmıştı. Ali Nesin ile 
olan derslerimize, mizacından dolayı, biraz çekinerek biraz da 
korkarak girdik. Hatta ilk dersimizde; bizlere sorduğu olasılık 
sorusunun ardından bir süre kendimize gelemedik. Dersten 
çıktığımda, soruyu düşünmeye devam ediyordum. Ancak Ali 
Nesin’den ders almanın keyfi bambaşkaydı. Karşınıza çıkan 
problemleri, ister matematik, ister hayatınızın içinde olsun, 
ilk önce basitleştirmeye çalışın, o zaman o problemi çözmeniz 
daha kolay olur, diyerek bizlere 
sadece matematik değil, hayat 
dersi de vermiş oldu. Peki, 
Matematik Köyü’nde kalmak 
nasıldı? On dört kız, iki gece 
üç gün koğuşlarda kaldık, 
yemekhanede kedi ve köpeklerle 
birlikte yemek yedik, ama benim 
gibi kedilerden korkan biri 
için bile her şey çok güzeldi. 
Şirince, aynı adı gibiydi. Köy 
hayatı çok sakin ve huzurluydu. 
Adana’ya döndüğümde, ruhen 
temizlendiğimi hissettim, hatta 
hiç dönmek istemedim. Bunun 
yanı sıra Efes Antik Kenti ve 
Meryem Ana Evi gezileri de 
bizler için bir başka güzellikteki 
etkinlik oldu. Daha önce oraları 
ziyaret etmeme rağmen, bu 

gezide oraları bilinçli bir şekilde gezmediğimi anladım. Bir yeri 
rehber eşliğinde gezmek daha anlamlıydı. Bu geziye katıldığım ve 
Ali Nesin’den ders aldığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. 
Herkesin bu duygu ve deneyimi paylaşması dileğiyle...”

“My first reaction when I heard about the trip to Şirince 
and Math Village was to say ‘Are we going to have a math 
class during our holiday?’ But now, I feel so happy to have 
been a part of it. The conversations we had in the terrace, 
the songs we sang, the laughters... Despite the cold air, the 
environment and the interactions were warm. We entered 
our lessons with Ali Nesin with a bit of a fear at first, because 
of his temperament. Indeed, we could not pull ourselves 
together for a while after the question of possibility he 
asked. I continued to think about it way after the lesson was 
over. It was a great privilege to be taught by Ali Nesin. “Try 
to simplify the problem first, then it would be easier to solve 
it” was something which pertains to all kinds of problems in 
life. So, how was it like to stay in the Math Village? Fourteen 
girls stayed in the dorms for two nights, ate in the dining room 
with cats and dogs, however everything was so good even for 
someone like me who is afraid of cats. Şirince was as cute as its 
name suggests. Village life was very calm and peaceful. When 
I returned to Adana, I felt that my soul had been cleansed, 
and in fact, I did not want to come back. In addition to the 
mathematical thinking component, visiting the Ephesus 
Antic City and Virgin Mary’s Home was another great thing 
for us. Although I have visited these places before, I realized 
that it was not at the same level of consciousness. It was more 
meaningful to visit a place with a guide. I feel very fortunate 
to join this trip and lectured by Ali Nesin. I hope that everyone 
will share this feeling and experience when they visit!”
• Bera MİCOZKADIOĞLU 10-A
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TED Kayseri Koleji, geleneksel 
TED Kayseri Ulusal Forumu’nu 

bu sene 3-6 Kasım tarihlerinde 4. kez 
gerçekleştirdi. Foruma, Türkiye’nin çeşitli 
şehirlerinden 18 okul, 180 öğrenci katıldı.
EYP konferansı formatında yapılan 
konferansa, okulumuzdan 15 delege, 
2 gazeteci ve 1 komite başkanı katıldı. 
Dört gün süren bu konferansta delegeler 
Avrupa ve Türkiye’yi ilgilendiren 
sorunlara çözüm bulmakla ilgilendiler. 
Gazeteciler, günlük çıkarılan gazete için 
yazı yazıp fotoğraflar çekti ve komite 
başkanları da delegeleri yönettiler.
Konferansın ilk günü yapılan oryantasyon 
sırasında kaynaşma oyunları oynanırken, 
ikinci ve üçüncü günlerde yoğun 
komite çalışmaları yapıldı. Dördüncü 
gün delegeler tarafından hazırlanan 
taslaklar, Genel Kurul’da sunuldu ve 
oylamalar yapıldı. 4. günün sonunda 
ayrılık hüznüyle öğrencilerimiz TED 
Kayseri Koleji’nden ayrıldılar. 
TED Kayseri Kolejinde düzenlenen 
konferansa katılan öğrencilerimizden 
bazılarının konferansla ilgili 
görüş ve düşünceleri:

TAC EYP KULÜBÜ  
4. TEKUF’TA
TAC EYP CLUB 
AT THE TEKUF

“4. TEKUF’un eğlenceli geçeceği daha 
gitmeden belli idi. Genel kurul, komite 
başkanları, medya ve organizasyon ekibi 
ellerinden gelen her şeyi yaparak, bize orada 
geçirdiğimiz dört gün boyunca yaşanan 
unutulmaz anılar ve arkadaşlıklar, sayısız 
gülücükler kazandırdılar. Kısacası her şey 
çok güzeldi, bizim bu dört günümüzün 
unutulmaz olmasını sağladıkları için 
gerek bizleri buraya gitmemizi sağlayan 
öğretmenlerimiz Gülay Damar ve Şeniz 
Güner’e, gerekse de orada bu  
organizasyon için emeği geçen 
herkese teşekkür ederim.” 
Ece Çobankara 

“4. TEKUF, sadece birkaç gün içinde 
birbirimizi tanıyıp ayrılırken de 
çocukluk arkadaşlarımızı kaybetmiş gibi 
hissettiğimiz, ülkenin ve dünyanın genel 
sorunlarını tartışırken eğlenceli oyunlar 
oynayıp sabahını ayrı, akşamını ayrı güzel 
geçirdiğimiz unutulmaz bir deneyimdi.” 
Alpay Özküçük 

“4. TEKUF benim ilk EYP deneyimimdi. 
Öncelikle bu konferansa katılma amacım, 
EYP sürecini görmek ve tanımaktı. Bunu 
4. TEKUF’ta yaptığım için memnunum; 
çünkü bir konferans olarak TEKUF, hem 
tecrübeliydi hem de iyi organize edilmişti. 
Bunun yanında yer aldığım komitenin 
konusuyla da ilgili olmam konferansın 
benim için daha verimli geçmesini sağladı. 
Aynı zamanda komite başkanımız da daha 
önce on yedi konferansa katıldığından 
bizi güzel bir şekilde yönlendirdi. Orada 
birçok arkadaşlık kurdum ve her ne kadar 
sonuncusu çok yorucu olsa da çok güzel 
dört gün geçirdim. Umarım, gelecek 
sefer yine böyle akademik bir konferansa 
katılır ve arkadaşlarımla orada buluşuruz. 
Bütün EYP severlere selamlar.”
Ezgi Hazal Eşsizoğlu

TED Kayseri College hosted the 4th 
instalment of the now-traditional TED 

T A C L I F E
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Kayseri National Forum (TEKUF) on 
November 3-6 this year. Eighteen schools 
and 180 students from various cities 
in Turkey participated in the event.
From our school, 15 delegates, 2 
journalists and 1 committee chair 
attended the conference, which follows 
the format of an EYP conference. During 
the four-day event, the delegates worked 
on finding solutions to the problems 
which concern Europe and Turkey. The 
journalists wrote articles and took 
photographs for the newspaper run daily, 
while the committee chairs presided 
over sessions with the delegates.
The first day of the conference saw various 
icebreaker games and on the second 
and third days the intense committee 
work continued. The drafts prepared 
by the delegates on the fourth day were 
presented at the General Assembly and 
were voted on. At the end of the 4th day, 
our students were sad to say goodbye to 
their new friends at TED Kayseri College.
Here are the thoughts of some of 
our students attending the event:

“It was obvious that this would be a 
fun-filled event even before we went. 
The general assembly, the committee 
chairs, the media and organizers team 

did everything possible to make sure 
everything worked smoothly, as we built 
new friendships and smiled a lot during 
the four days we spent there. Everything 
was so great and we thank our teachers, 
Gülay Damar and Şeniz Güner, for giving 
us this chance because they made sure 
that these four days were unforgettable.
Ece Çobankara

The fourth TEKUF was an 
unforgettable experience where 
got to know each other in just a 
few days but felt as if we were 
parting from our childhood 
friends when we were saying 
goodbye. We played fun games 
while discussing the problems 
of the country and the world.
Alpay Özküçük

The fourth TEKUF was my first 
EYP experience. First of all, 
the reason for my participation 
in this conference was to have 
in-depth information about the 
EYP process. I am glad that I 
had this chance in the 4th year 
of the conference, as TEKUF 
has gathered experience and 
was well-organized. The fact 
that I was also interested in the 
topic of my committee helped 
make the conference more 

productive for me. At the same time, our 
committee chair guided us professionally 
as he had attended seventeen conferences 
before. I made many friends there, and I 
had a very productive four days, although 
the last day was very tiring. I hope that 
we meet again in similar academic 
conference. Greetings to all EYP friends!”
Ezgi Hazal Eşsizoğlu
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350 YAYINEVİ  
190 BİN 
KİTAPSEVER
THE HUM OF THE 
BOOK FAIR

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ’NDE 
DERS GÖZLEMİ
LESSON OBSERVATION  

AT THE UNIVERSITY

Tarsus Amerikan Koleji, bu sene 
üçüncüsü düzenlenen Mersin 

CNR Kitap Fuarı’nı Türk Dili ve 
Edebiyatı Bölümü’nün gerçekleştirdiği 
katılımla 30 Kasım’da ziyaret etti. 
25 Kasım - 3 Aralık tarihlerinde hayat 
bulan etkinlik, yüz doksan binden fazla 
kitapseveri ağırladı. 350 markanın katıldığı 
fuar; söyleşi ve imza günleriyle zenginleşti. 
Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı 
Önder Şit ve Bölüm Öğretmelerinden 
Niyazi Pavlaz rehberliğinde düzenlenen 
gezi, nitelikli kitap alımlarıyla 
tamamlandı. Emma vardı bir yanda, bir 
yanda Suç ve Ceza… Anayurt Oteli vardı 
bir elimizde, ötekinde Dönüşüm...
Fuardan ayrılmak, kitapları bırakmak 
zordu. Hasan Ali Toptaş’ın Kuşlar 
Yasına Gider romanında sarf edilen 
şu sözler eşlik ediyordu bu duyguya: 
“Dünya gözyaşlarımın içindeydi artık, 
dünya bulanıktı, dünya ıslaktı ve dünya 
kalın uğultular eşliğinde, etrafa buğular 
saçarak, hafif hafif titriyordu.” 

Tarsus American College visited the 
Mersin CNR Book Fair, held for the third 
time this year, on November 30th. The TAC 
representation at the Fair was organized 
by the Turkish Literature Department. 
The event, which was held on November 
25th to December 3rd, hosted more than 
190.000 book lovers. Well-attended by 350 
publishing houses, the fair was enriched by 
talks by various acclaimed authors as well as 
book-signing events. The trip to the Mersin 
book fair was made complete with the 
buying of quality books in which students 
were guided by their Turkish teachers, 
Önder Şit and Niyazi Pavlaz. Some examples 
were Emma, Crime and Punishment, 
Anayurt Oteli, and Metamorphosis. 
It was difficult to leave the books there: 
an emotion which can be described in the 
words of Hasan Ali Toptaş in his book “Kuşlar 
Yasına Gider”: “The world was now trapped 
in my tears, the world was blurred, the world 
was wet, and the world was shaking slightly 
in a loud, humming sound, steaming vapors”. 

Okulumuz 11-A ve 11-B sınıfı 
öğrencileri, Fen Bilimleri Bölüm 

Başkanı Handan Şahin Duran ve bölüm 
öğretmenlerinden Çiğdem Altan eşliğinde, 
Çukurova Üniversitesi’nde ders gözlemine 
katıldılar. Önümüzdeki yıl meslek 
seçimi yapacak olan öğrencilerimizin, 
mühendislik ve tıp fakültesi gibi önemli 
bölümler hakkında fikir sahibi olmaları 
açısından bu gezi oldukça faydalı oldu. 
Geziye katılan Bölüm Başkanı Duran ve 
Bölüm Öğretmeni Altan şunları söyledi: 
“Üniversitede gerçekleştirilen ders 
gözlemlerinin amacı, öğrencilerimizin 
mühendislik ve tıp temel bilimleri 
hakkında kafalarındaki soruları 
yanıtlamalarını sağlamak; öğrencilerimizin 

üniversite ve meslek tercihlerinde 
netleşmelerine yardımcı olmaktı. 
Ayrıca öğrencilerimizin bu doğrultuda 
yapacakları çalışmaları daha iyi 
planlamaları için onlara rehberlik 
eden öğretmenlerimizin mutluluk 
duyduklarını da belirtmek isteriz.” 

TAC’s Science Department organized 
a class observation at the engineering 
and medical faculties of Çukurova 
University with our 11-A and 11-B 
students under the supervision of 
science teachers, Handan Şahin Duran 
and Çiğdem Altan. It was very helpful for 
our students, who will be choosing their 
professions next year, to have an idea 
about the popular programs offered by 
the engineering and medical faculties.
First stop in our visit was a lecture by 
Prof. Dr. Ulus Çevik in the electrical 
and electronic engineering department, 
following which we observed three 
separate laboratories of this department. 
Later, at the faculty of medicine, 
we joined the biotechnology and 
gene therapy lessons given by Assc. 
Prof. Dr. Bertan Yılmaz, and had the 
opportunity to listen to the lecture with 
the freshman class of the faculty.
The purpose of our lesson observations 
was to help students find answers to their 
questions about engineering and medical 
sciences and to help clarify university 
and career choices. We are pleased to 
guide students in better planning their 
preparations towards their own career goals.
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HAZIRLIK SINIFLARI DOĞA 
YÜRÜYÜŞÜNDE
PREP FALL HIKING TRIP

1 Aralık, 2017 günü, Hazırlık sınıfları ve bu 
sınıflara derse giren tüm öğretmenleri, 

okulumuzun bulunduğu coğrafya içinde yer 
alan tarihi Varda Köprüsü ve Kapıkaya’da 
doğa yürüyüşü gerçekleştirdiler. 
Geziye çıkmadan önce hem öğrencilerin hem 
de öğretmenlerinin geziyle ilgili çok heyecanlı 
oldukları her hallerinden belli oluyordu. 150 
kişilik bir grup olarak gezi, saat 09.00 civarında 
öğrencilerin okuldan ayrılışlarıyla başladı.
Aralık ayı olmasına rağmen havanın güneşli 
ve açık olması, yürüyüşlerini daha da 
eğlenceli hale getirdi. Doğa harikası olan 
bölgede öğrencilerimiz konuşma ve yazma 
projelerinde kullanmak üzere, doğada 
bulunan maddeleri topladılar; bol bol 

fotoğraf çekip bu anları ölümsüzleştirdiler. 
Yemeklerini de burada yedikten ve bir süre 
daha incelemelerde bulunduktan sonra 
öğretmenlerinin okula dönme zamanı 
geldiğini hatırlatmalarıyla birlikte yüzlerdeki 
o mutluluk, yerini acı bir ifadeye bıraktı. 
Ancak buradan ayrılma zamanı gelip 
çatmıştı. Bu gerçeğin de bilinciyle öğrenciler 
topladıkları malzemeleri sıkı sıkı tutarak 
servis araçlarına binip okullarına döndüler. 
Öğrenciler, buradan elde ettikleri malzemeleri 
birbirinden farklı projelerde kullandılar; 
ürettikleri projelerle mutlu oldular. Aynı 
zamanda kendi aralarında ve öğretmenleriyle 
iletişimlerini güçlendirme fırsatını elde 
ettikleri bir gezi olarak anılarında yerini aldı.

Okulumuz 9. sınıf öğrencileri, Sosyal 
Bilimler Bölümü öğretmenleri 

rehberliğinde, 28 Aralık’ta, Mersin 
Arkeoloji ve Deniz Müzesi’ne bir proje 
gezi gerçekleştirdiler. Arkeoloji ve Deniz 
Müzesi ziyaretleriyle öğrencilerimizin, 
tarihi bulguları yakından görüp inceleyerek 
geçmiş medeniyetlerin yaşam şekilleri ve 
kültürleri hakkında bilgi edinmeleri ve 
insanlığın yüzyıllar ötesinden günümüze 
kadar geçirdiği aşamaları görerek 
geçmişlerine sahip çıkmaları konusunda 
farkındalık yaratmaları amaçlandı. 
Gezi sonrasında öğrencilerimiz, adeta 
zamanda yolculuk yaptıklarını ve bu 
yolculuğun sonunda da hem bölgemizin 
hem de ülkemizin çok zengin olan tarihi 
geçmişini yakından görüp inceleme 
fırsatı buldukları için bu gerçeği çok 
daha iyi anladıklarını ifade ettiler.

Our school’s 9th grade students took a 
project tour to the Mersin Archeology 
and Marine Museum on December 28th 
under the guidance of their teachers 
from the Social Sciences Department.
Through visits to the Archeology and Marine 

On December 1, prep students and 
their teachers piled onto busses and 
traveled to the historically significant 
Varda Bridge and Kapikaya area 
for some fresh air and exercise. 
We were fortunate in that the weather 
was perfect - not too hot and not too 
cold. There were many beautiful things 
to see, and along the way, students 
collected natural objects that were 
to be incorporated into a speaking 
and writing project. The day was 
enjoyed by everybody who attended, 
and we felt tired and peaceful when 
we headed back to TAC. Overall, the 
adventure was a great success!

Museum, the aim was to build student 
knowledge about lifestyles and cultures of 
old civilizations by enabling them to look 
closely at the historical findings, and to 
take ownership of their past by tracking the 
history of humanity throughout centuries. 
At the end of the trip, which was like time 
travel, our students said that they now have 
a better understanding of the richness of the 
history, both in our region and our country, 
thanks to this first-hand exploration. 

MERSİN 
ARKEOLOJİ 
VE DENİZ 
MÜZESİ’NDEYDİK
VISIT TO MERSIN 
ARCHEOLOGICAL 
AND NAVAL 
MUSEUM

H A B E R  N E W S
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AVRUPA GENÇLİK 
PARLAMENDOSU TARSUS’TA

THE HEART OF EUROPEAN 
YOUTH PARLIAMENT  

BEATS AT TAC

Etkinlik‚ 
Turlar ve 
Geziler
Activities, 
Tours and 

Trips
Tarsus Amerikan Koleji Avrupa 

Gençlik Parlamentosu (EYP) 
Kulübü, 2017-2018 eğitim-öğretim 
yılının başından itibaren yoğun bir 
şekilde çalıştığı Tarsus Amerikan 
Koleji Eğitim Forumu III (TACEF III) 
organizasyonunu, kulüp üyeleri ve 
organizasyon ekibinin büyük çabaları 
sonunda, 22-25 Aralık tarihlerinde 
başarılı bir şekilde gerçekleştirdi. 
Tarsus Amerikan Koleji’nin bu yıl 
üçüncüsünü düzenlediği TACEF’te, 
Samsun, Kocaeli, İstanbul, İzmir, 
Gaziantep, Kayseri ve Hatay olmak 
üzere Türkiye’nin dört bir yanından 
gelen 19 okulun delegeleri, komite 
başkanları ve medya ekibi, dört 
gün boyunca unutamayacakları bir 
konferans deneyimi yaşadılar. 
Eğitim forumunun ilk gününde, konuk 
öğrenciler okulumuzun muhteşem ve 
129 yıllık tarihi kampüsünde buluşup 
oynadıkları çeşitli oyunlarla kaynaştılar. 
İkinci gün, eğitim forumumuzun 
açılışı, Talas Oditoryum’da muhteşem 
bir törenle gerçekleştirildi. Törenin 
konuşmacısı, TAC’98 mezunu Türkiye’nin 
ilk ve en büyük maker topluluğu Makers 
Türkiye’nin kurucusu Ongun Tan, 
konuşmasında gençlere dijital yetkinlik, 
girişimcilik ve sosyal beceriler edinme 
ve geliştirme konusunda açıklamalarda 
bulundu. Ayrıca yeni yüzyıla hazır bir 
eğitim verilmesi ve alınması konusunda 
da dinleyicilerine tavsiyelerde bulundu. 
Tören sonrasında başlayan ve iki gün 
süren yoğun komite çalışmalarında, 
8 komite çözüm aradıkları sorunlara 
yasa tasarıları hazırladı. Konferansın 
son gününde gerçekleştirilen genel 
kurulda, bu tasarılar öncelikle meclisin 
onayına sunuldu, sonrasında ise 
oylandı. Oy çokluğu esasıyla yapılan 
oylamalarda 8 tasarının 6’sı Tarsus 
Amerikan Koleji Eğitim Forumu 
Genel Kurulu’ndan başarıyla geçti.
Kapanış töreninde, katılımcı 
okullara bu günün anısına plaket; 
öğrenci ve öğretmenlere de katılım 
sertifikaları takdim edildi. Konuk 
okulların Tarsus’tan ayrılışları 
sırasında duygusal anlar yaşandı. 
Bu konferans için büyük çaba gösteren, 
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Üsküdar 
Amerikan 

Lisesi’nde, 20-
23 Ekim 2017 
tarihlerinde, bu 
yıl üçüncüsü 
gerçekleştirilen 
eğitim forumuna, 
okulumuzun 
Avrupa Gençlik 
Parlamentosu 
(EYP) Kulübü 
öğrencilerimiz 
de katıldılar. 
Bu yılki Eğitim Forumu’na katılan 
öğrenciler, dünya ve ülkemize ait çeşitli 
sorunlar hakkında bilgi sahibi olurken 
Türkiye’nin farklı okullarından gelen 
öğrencilerle de tanışma fırsatı elde ettiler. 

TAC’s European Youth Parliament 
(EYP) students joined the Education 
Forum, hosted by Üsküdar American 
Academy, on October 20-23, 2017, 
which saw its 3rd instalment this year. 
This year, the participants continued 
to find out more about current global 
and local issues, and welcomed the 
opportunity to meet with students coming 
from different schools in Turkey.

TAC EYP 
KULÜBÜ 
ÜALEF’17’YE 
KATILDI
TAC EYP CLUB 
JOINS UALEF’17

TAC’yi başarıyla temsil eden, EYP 
Kulübü öğrencilerine, kulüp rehber 
öğretmenlerine, idari takıma, aktivite 
koordinatörümüze ve tüm organizasyon 
ekibine teşekkür ediyoruz.

TAC’s European Youth Parliament 
Club has completed TACEF III (Tarsus 
American College Education Forum), 
for which they have been working 
intensively since the beginning of 
the 2017-2018 academic year. The 
student-run event held on the TAC 
campus on December 22nd-25th was 
marked by great effort and success 
on the part of the club members 
and the team of organizers.
Tarsus American College, the host 
of the event for the 3rd year, treated 
the guest delegates, committee 
chairs and media teams from 19 
schools in Samsun, Kocaeli, Istanbul, 
Izmir, Gaziantep, Kayseri, Hatay 
provinces to four memorable days. 
On the first day of the education forum, 
the guest students 
played ice-breaker 
games on the historic 
campus of TAC. The 
second day started 
with a spectacular 
opening ceremony in the 
Talas Auditorium. The 
keynote speaker of the 
ceremony was Ongun 
Tan, TAC’98 graduate 
and the founder of 
Turkey’s first and largest 

maker community, 
“Makers Turkiye”. He 
addressed the topics 
of digital competence, 
entrepreneurship and 
development of social 
skills with the students. 
He also provided 
advice about how to 
create an education 
system that is ready 
for the new century. 
During the intensive 
committee sessions, 
which lasted for two 

days, 8 committees prepared draft 
laws for the problems that need 
resolutions. At the general meeting 
on the last day of the conference, 
these drafts were first submitted for 
the approval of the General Assembly 
and then they were put forward for 
a vote. Ruled by the simple majority 
vote principle, six of these eight draft 
laws were passed successfully at 
the General Assembly of the Tarsus 
American College Education Forum.
At the closing ceremony, recognition 
plaques for participation were 
presented to guest schools while 
students and teachers were presented 
certificates of participation. Emotional 
moments were experienced during the 
departure of guest schools from Tarsus.
We would like to thank the EYP 
club students, club advisors, 
administrators, our activity 
coordinator and the organizing team 
for their great efforts and their 
successful representation of TAC.
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Okulumuz ECHO grupları,  
26 Aralık’ta tüm öğrenci ve öğretmenlerimize yılın tüm 

yorgunluğunu geride bıraktıran muhteşem bir konser verdiler. Konserde 
birbirinden güzel cover parçaların yanı sıra ECHO besteleri de hep bir ağızdan 

söylendi. Tüm gruplarımıza teşekkür ediyor ve başarılarının devamını diliyoruz.

The TAC Echo bands performed in a spectacular New Year’s concert, which helped everyone to 
celebrate the New Year and to leave behind the stress and fatigue of 2017. The audience sang 

along with the bands as they performed cover tracks as well as classic Echo songs. We 
congratulate all performances and hope to meet in such concerts in the future. 

GELENEKSEL YILBAŞI KONSERİ

TRADITIONAL ECHO NEW YEAR’S CONCERT

� Vokaller / Vocals: Zeynep 
Şahin, Haluk Bulut

� Gitar / Guitars: Ömer Affan 
Soykök, Tuna Homurlu

� Bas Gitar / Bass Guitar: Tibet Kış
� Klavye / Keyboards: İpek 

Bayık, Kerem Gökşin
� Davul / Drum: Arda Utaş

ECHO’22

� Vokaller / Vocals: Aysel 
Büyükkardeş, Nefise Çağla 
Gökçeli, Sami Kaan Yeşilova

� Klavye / Keyboards: Zeynep 
Levent, Mehmet Özgün Özer

� Gitar / Guitar: Tuna 
Homurlu, Efe Yıldırım

� Bas Gitar / Bass Guitar: Arda Alpman
� Davul / Drum: Bolkar Balta

ECHO’21

� Vokaller / Vocals: Zeynep 
Can, Zeynep Su Sezgin

� Gitar / Guitar: Yiğit Tamer 
Tetiker, Tuna Homurlu

� Davul / Drums: Taha Afşar, 
Deniz Tekin Çetiner

� Bas Gitar / Bass Guitar: Tan Kuzucu

ECHO’20

T A C L I F E
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� Vokal / Vocal: Ege Baykal, Talin Kış
� Gitar / Guitars: Mert Karanfil, 

Yiğit Tamer Tetiker
� Davul / Drum: Ege Demirkıran
� Klavye / Keyboard: Talya Boyar
� Bas Gitar / Bass Guitar: 

Ali Emir Asmar

ECHO’18
� Vokal / Vocal: Tibet Kurt
� Davul / Drums: Berke Can
� Klavye / Keyboard: Talya Boyar
� Gitar / Guitars: Emirhan Nasıf, 

Yiğit Tamer Tetiker, Tibet Kurt
� Bas Gitar / Bass Guitar: 

Tunç Türeli

ECHO’19

Kulüpler
Clubs

H A B E R  N E W S
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ADANA FİLM 
FESTİVALİ’NDEYDİK 
TAC AT THE ADANA 
FILM FESTIVAL

   ■   Ulaş Kaygısız / 10-A   

Okulumuz Dergi Kulübü Öğretmeni 
Sermin Yılmaz’ın rehberliğinde, 

28 Eylül günü kulüp öğrencileri ve 
sanata gönül veren yatılı öğrenciler 
olarak, 24. Uluslararası Adana Film 
Festivali etkinliğine katıldık. 
Bu güzel etkinliğin gerçekleşeceği 
gün, okul bittiğinde, okul servislerimiz 
aracılığıyla bir saatte ulaştığımız festival 
alanında bizi, güvenlik görevlileri ve birkaç 
muhabir karşıladı. Bu sene 24’üncüsü 
düzenlenen Uluslararası Adana Film 
Festivali’nin üçüncü günü için hazırlıklar, 
alana girdiğimizde hâlâ devam ediyordu. 
Üçüncü gün etkinlikleri, Adana Büyükşehir 
Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü’nün kısa 
bir konuşmasının ardından başladı. Bir 
yandan üniversite öğrencilerinden oluşan 
bir topluluk, diğer yandan başta sinema ve 
müzik sektörü olmak üzere farklı dallarda 
ün kazanmış kişiler, adeta birer heykel 
gibi, altın ve gümüş renklerle boyanmış 
kostümler içerisinde sergilendiler. 
Çok az hareket eden ve konuşmama 
konusunda özen gösteren üniversite 
öğrencilerinin hepsi, güzel sanatlar 
okullarından değillerdi. Buna 
rağmen, görevlerini takdire şayan 
bir özenle yerine getirdiler. 
Hemen karşılarında bulunan jonglörler* 
minik bir performans sergilediler. 
Değişik bir etkinlik sergileyen Nuri Alço 
gibi sinemaya gönül veren Yeşilçam 
sanatçılarından bazıları da eski model 
klasik arabalarla festivale gelenleri 
selamladılar. Yarım saatlik bir zaman 
diliminin ardından etkinlik alanındaki 
kalabalık dağıldı ve sanatçılar kendileri 
için ayrılan alanlara geçtiler. 
Katılımcı sayısı fazlaydı. Kimi grup üyeleri 

röportaj peşinde koşarken, kimileri 
de resim sergilerine ilgi gösterdiler. 
Sanatçılarla fikir paylaşımında bulundular. 
Yazarlarla söyleşi yaptılar. Kitaplara göz 
gezdirdiler. Muhabbetimiz esnasında, 
önümüzde nazar boncuğu yapan cam 
sanatçısı, her birimize o anda yaptığı birer 
nazar boncuğunu hediye etti. Gezinin 
sonlarına doğru ise arkadaşlarımız Ege 
Yüceel ve Zeynep Can, “Festival filmlerine 
mi, yoksa gişe filmlerine mi daha çok 
ilgi gösteriyorsunuz?” konulu bir anket 
yaptılar. Ulaş Kaygısız ve Ege Bayram 

da yerel televizyona röportaj verdiler. 
Akşam saat 20.30 gibi son bulan gezinin 
ardından tekrar okul servislerimizle 
evlerimize döndük. Bizler için hem 
eğitici hem de oldukça zevkli geçen 
bir etkinlik oldu. Geziyi bitirmenin 
hüznünü yaşadık. Unutamayacağımız 
anılarla evlerimize döndük. 

*Jonglör: Belirli bir sayıdaki nesneyi 
havaya atıp tutan, bu esnada en az 
bir adet nesnenin havada olmasını 
sağlayan sirk veya sahne sanatçısı. 

Etkinlik‚ 
Turlar ve 
Geziler
Activities, 
Tours and 

Trips

T A C L I F E
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Right after school, we took buses on an 
hour long ride to the “Adana Film Festival” 
which was organized by the Turkish 
Language and Literature Department. We 
arrived in the festival area to a modest 
crowd of security guards and a few 
reporters and began making preparations 
for the third day of this international 
film festival, now in its 24th year. The 
third day was opened by brief remarks 
by Mr. Hüseyin Sözlü, the Mayor of the 
Municipality of Metropolitan Adana. After 
Mr. Sözlü’s speech, a group of university 
students, in gold and silver painted 
costumes, became human statues in the 
crowd, representing celebrities in history, 
movies, music and other walks of life. These 
university students, who have mastered the 
ability to remain perfectly quiet and still for 
long periods of time, were very impressive, 
despite the fact that they actually were 
not in the visual or performance arts 
programs. While the jugglers* were putting 
on a small performance right across from 
the university students, Turkish silver 
screen veterans, such as Mr. Nuri Alço, were 
parading in vintage cars. After half an hour, 
the crowd in the activity area dispersed 
as the artists moved to the exhibit halls. 
While we were viewing the exhibition 
cubicles, we noticed a large variety in 
the branch of arts being represented. 
While some of the group members were 
chasing an interview with a celebrity, 
others were discussing the art pieces and 
the message that was being conveyed 
by them. Some students were chatting 
with writers or taking a sneak peek at 
the books while others spent time with 
artisans whose speciality was glasswork. 
The glass artist, who was making evil eye 
beads in front of us, gave us a present of 
the finished product as a lasting memory 
of our time at the exhibition. Towards the 
end of the visit, Ege Yüceel and Zeynep 
Can were conducting a poll about whether 
people preferred festival films over 
mainstream blockbusters, while Ulaş 
Kaygısız and Ege Bayram gave interviews 
to a local TV station. We returned home 
at the end of the festival at 20:30. 
(*) juggler: an entertainer who continuously 
tosses into the air and catches a number 
of objects so as to keep at least one in the air 
while handling the others: a circus juggler.

TEMA KULÜBÜ 
İŞ BAŞINDA
TAC’S TEMA 
CLUB IN ACTION

Okulumuzda bu yıl faaliyete 
geçen TAC TEMA Kulübü, 5 

Aralık “Dünya Toprak Günü”nde, 
Mersin TEMA Evi’ni ziyaret etti. 
Okul içerisinde yeni bir topluluk 
oluşturmanın heyecanıyla 
bu geziyi gerçekleştiren 
kulüp öğrencileri, tanıştıkları 
TEMA Vakfı Mersin temsilcisi 
Perihan Saydan Pazarbaşı’ndan, 
lise öğrencilerinin oluşturduğu “Genç 
TEMA” unvanını taşımanın nasıl 
bir duygu olduğunu dinlediler. 
Bu ziyaret aynı zamanda, yeni TEMA 
öğrencilerine, genç ve yetişkin TEMA üyesi 
olmanın getirilerini, sorumluluklarını 
ve faydalarını anlama fırsatı da tanıdı. 
Başta sorumlu öğretmenimiz Cengiz 
Gündoğdu olmak üzere üyeler, TEMA 
Vakfı faaliyetlerini okullarında ve 
yaşadıkları çevrede ne gibi aktivitelerle 
sürdürebileceklerini Mersin TEMA 
temsilcisinden öğrendiler.
İçerisinde yer aldığımız çevre hakkında 
yalnızca bilinçlenmeyi değil, aynı 
zamanda harekete de geçmeyi sağlayan 
bu ziyaret, okulumuz TEMA Kulübü’nün 
faaliyete geçmesi için atılan önemli bir 
adım oldu. Bu ziyaretten sonra da TEMA 

Vakfı temsilcileri, bütün okula bilgi 
vermek amaçlı bir seminer için Tarsus 
Amerikan Koleji’ne davet edildi.

The members of the TAC TEMA (Turkish 
Foundation for Combating Soil Erosion, 
for Reforestation and Protection of 
Natural Habitats) Club, which is one of 
the new clubs this year, visited TEMA 

house in Mersin to mark the “World 
Soil Day” on December 5. 

The students, excited to form a 
new community within TAC, 
found out from Ms. Perihan 
Saydan Pazarbaşı, Mersin 
representative of the TEMA 
Foundation, how it feels to 

be a young TEMA member. 
The TAC students and the 

club advisor, Mr. Cengiz 
Gündoğdu, carefully watched the 

presentation of Pazarbaşı, which 
is about the mission and activities of 
TEMA. During this session, they learned 
that TEMA’s activities extend beyond 
planting new trees as TEMA tries to 
raise community awareness about the 
role animal life plays in the protection 
of the natural environment. The group 
found out about the walks and activities 
to support this cause, and also that 
TEMA, which started out as a local 
organization, is now an international 
organization, which was very pleasing. 
This visit also provided the opportunity 
to understand the benefits and 
responsibilities of being a young and 
adult TEMA member. Both the TAC 
club’s advisor and the students were 
given a clear idea about how they can 
contribute to TEMA activities in their 

schools and communities.
This visit, which was not 
only designed to raise 
an awareness about the 
natural environment in 
which we live, but also 
to take steps towards 
its preservation, was an 
important step for TAC 
TEMA. The club invited 
the TEMA representatives 
to TAC for an information 
seminar given to the 
whole school community.

Kulüpler
Clubs

H A B E R  N E W S
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TARİH VE ARKEOLOJİ 
KULÜBÜMÜZ, TARİHİ “KIRKKAŞIK 
BEDESTENİ”NDEYDİ 
TAC HISTORY AND ARCHEOLOGY 
CLUB AT THE HISTORIC 
“KIRKKAŞIK” BEDESTEN

18 Ekim 2017 Çarşamba günü, “Tarih ve 
Arkeoloji” Kulübümüz, okulumuzun 

bulunduğu bölgedeki Tarsus’un önemli 
tarihi yerlerinden biri olan Kırkkaşık 
Bedesteni’ni ziyaret etti. Bu ziyarette, 
öğrencilere kulüp öğretmenleri Hasan 
Turgut ve Sinan Yozukmaz eşlik ettiler. 
Eskiden bedestenlerin her biri, Anadolu’da 
birer ticaret merkeziydiler. Evliya 
Çelebi’nin Seyahatname’sinde de yer 
alan asıl adıyla Kırkkaşık bedesteni, 
Tarsus’un en önemli tarihi yapılarından 
biri. Kırkkaşık Bedesteni, adını binanın 
dış cephesindeki kaşık süslemelerinden 

alıyor. Kesme taştan yapılan 
dikdörtgen planlı binaya doğu 
ve batı olmak üzere iki kapıdan 
giriliyor. 21 oda ve 7 kubbeden 
oluşan yapının dış cephesindeki 
2 kule oda ve batı yönündeki 2 oda da 
eklenince oda sayısı 25’e ulaşıyor. 
Bedestenin tarihi, 1579 yılına kadar 
uzanıyor. Tarsus’ta Ramazanoğulları 
Beyliği’nden İbrahim Bey tarafından 
yaptırılan bedesten, ilk dönemlerinde aşevi 
olarak kullanılsa da Cumhuriyet döneminde 
kapalı çarşıya dönüşmüş. Günümüzde 
mülkiyeti, Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne ait 

olan Kırkkaşık Bedesteni, Tarsus Belediyesi 
tarafından kiralanarak 2004 yılında 
restore edildi. Kırkkaşık Bedesteni, 2005 
yılında Tarihi Kentler Birliği tarafından 
verilen “Proje Yarışma Ödülü”nü aldı. 
TAC Tarih ve Arkeoloji Kulübü olarak 
bu gezimizdeki amacımız; okulumuzun 
bulunduğu çevrenin tarihini tanımak ve 
öğrenmenin yanı sıra yaşadığımız bölgedeki 

kültürü daha iyi anlayıp özümsemek.

On Wednesday, October 18th, 
our “History and Archeology” 
club visited the Kırkkaşık 
Bedesten, one of the most 
important historical places 
in Tarsus, located in the 
vicinity of our school. During 

this visit, the students were 
accompanied by club advisors 

Hasan Turgut and Sinan Yozukmaz.
In the past, each “bedesten” used to be 
a major trade center in Anatolia. The 
Kırkkaşık Bedesten, which is referred 
to in Evliya Çelebi’s “Seyahatname” 
(Travelogue), is one of the most significant 
historical buildings of Tarsus. The 
Kırkkaşık Bedesteni is named after the 
spoon-shaped ornaments on the outside 
of the building. The rectangular shaped 
building made of cut stone is entered 
through two doors, east and west. With the 
addition of two tower rooms on the outer 
side of the building and two rooms on the 
west side, the structure is comprised of 21 
rooms and 7 domes, for a total of 25 rooms.
The history of the Bedesten dates back 
to 1579. Commissioned by İbrahim Bey 
of the Ramazanoğulları Principality of 
Tarsus, it was originally used as a soup 
kitchen in its early years, and later 
converted into a covered bazaar during the 
Republican period. Today, the Kırkkaşık 
Bedesten, which is governed by the 
Regional Directorate of Foundations, is 
rented by the Tarsus Municipality and 
was renovated in 2004. The Kırkkaşık 
Bedesteni received the “Project 
Competition Award” given by the 
Association of Historical Towns in 2005.
We, as members of TAC’s History and 
Archeology Club, had a goal on this tour to 
better understand the history of the region, 
as well as gain deeper insights about the 
culture of the region in which we live.
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Okulumuz Münazara Kulübü öğrencileri, 

20-21 Ekim 2017 tarihlerinde, beş 
öğrencisi ve kulüp sorumlu öğretmenlerinden 
Tuba Karabağ’la birlikte Üsküdar Amerikan 
Koleji’nin düzenlediği “SEV Amerikan 
Okulları Münazara Etkinliği”ne katıldı. 
Bu etkinlikte, münazaranın içeriği ve 
kuralları hakkında öğrenciler bilgiler 
alarak kendilerini geliştirdiler. Samimi 
bir ortamda gerçekleşen etkinlikte 
ayrıca, kardeş okullarımızdaki 
öğrencilerle yakın ilişkiler de 

kuruldu. Eğitimin devamında gelen dostluk 
maçları ve maçla ilgili dönütlerle etkinliğin 
amacına ulaşılmış oldu. Okulumuz bu 
müsabakalarda ikinci olurken, öğrencimiz 

Sude Naz Arıcı da “En İyi Konuşmacı” 
ödülünü kazandı ve bizleri gururlandırdı. 

On October 20-21, 2017, TAC’s five Debate 
Club students, accompanied by their club 
advisor, Ms. Tuba Karabağ, participated in the 
“SEV American Schools Debate Event”, which 
was organized by Üsküdar American College.
In this activity, the students improved 
their debating skills by finding out more 
about the structure and rules of debate. The 
event, which took place in a welcoming 
environment, also helped establish close 

relationships between students from 
our sister schools. The purpose of 
the event was further solidified by 
friendship games and feedback about 
the games. While our school received 
second place in the debate competition, 
Sude Naz Arıcı was awarded “Best 
Speaker”, making us proud.

   ■   Gülay Damar   
   TAC Aktivite Koordinatörü / 
   TAC Activity Coordinator 

Tarsus Amerikan Koleji’nin 
2017-2018 eğitim ve öğretim 

yılının kulüp seçimleri, bu yıl oldukça 
yoğun, heyecanlı ve renkli bir şekilde 
gerçekleştirildi. Öğrencilerimize, 
“ECHO, TAC Bandosu, Dans, Resim, 
Moda Tasarımı, Bilim Kulüpleri, Spor, 
Tiyatro, Münazara, MUN, Avrupa 
Gençlik Parlamentosu, El Sanatları, 
Makers” gibi çeşitli alanlarda olmak 
üzere, toplam 49 kulüp seçeneği sunuldu. 
Okulumuzun eşsiz güzellikteki 
bahçesinde, kulüp öğretmenlerimiz 
ve eğitmenlerimiz kulüp tanıtımlarını 
yaparak, kulüp seçecek öğrencilerimize 
kulüpleriyle ilgili bilgiler aktardılar. 

TAC ÖĞRENCİ KULÜPLERİ SEÇİMLERİ 
COŞKUYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ
TAC STUDENTS ELECT THEIR CLUBS 
IN A FESTIVE ENVIRONMENT

Öğrencilerimiz bu tanıtım sunumları 
sonrasında, kendilerine verilen 
Kulüp Seçim Formları’nı doldurdular. 
Kulüp seçimleri sırasında öğretmen 
ve öğrencilerimizin coşkuları ve 
mutlulukları yüzlerinden okunuyordu. 
Oldukça zengin bir kulüp seçeneğiyle 
karşı karşıya kalan öğrencilerimiz, 
doğrusu, seçim yapmakta zorlandılar. 
TAC Aktivite Koordinatörü olarak, 
yeni eğitim ve öğretim yılında tüm 
öğrencilerimize sağlıklı, mutlu, 
başarılı ve verimli bir yıl diliyorum. 

The student club selections at Tarsus 
American College for the 2017-2018 
academic year was a scene to a colorful, 
dynamic and festive celebration 
of extracurricular activities. 
This year, a total of 49 club options 

was offered to students in various 
fields including ECHO, TAC Brass Band, 
dance, art, fashion design, science, 
sports, drama, debate, MUN, European 
Youth Parliament, and handicrafts. 
Our club advisors and trainers, organized 
in desks prepared for each club and 
with the support of visual aids, provided 
detailed information to students about 
club offerings in the beautiful campus 
green space at TAC. Faced with such 
a rich array of club choices, students 
had a hard time deciding what their 
top choices would be, but were asked 
to list their club preferences on the 
Club Selection Forms provided. 
As the Activity Coordinator for Tarsus 
American College, I want to wish success 
to our students in their academic and 
co-curricular endeavors this year.

TARTIŞMANIN ÖZGÜRLÜĞÜNÜ 
YAŞAMAK
LIVING THE FREEDOM OF DEBATE

Kulüpler
Clubs
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KARDEŞ OKUL ÖĞRENCİLERİNE 
YENİ YIL HEDİYESİ 
A NEW YEAR’S PRESENT TO OUR 
SISTER SCHOOL STUDENTS

Tarsus’un Kargılı ve Kelahmet 
köylerinden TAC’ye iyi vakit 

geçirip eğlenmek için gelen küçük 
çocuklara bir yılbaşı hediyesi de 
TAC Mimesis Kulübü’nden geldi. 
Mimesis Kulübü’nün büyük emekleriyle 
hazırladıkları oyun, Stickler 
Oditoryumu’nda sergilendi. Gösteriyi 
izleyen çocuklar, oyunun renkli havasından 
ve tatlı karakterlerden oldukça etkilendiler. 
“Filo ve Zürf ” adında fiziksel özellikleri 
yüzünden dışlanan zayıf bir fil ve kısa bir 
zürafanın hikâyesini izleyen çocuklar, 
güzel şarkılar eşliğinde biten oyundan 
sonra kendileri için düzenlenen yeni yıl 
partisinde eğlenmeye devam ettiler.
Çocukları güldürürken düşündüren, 
düşündürürken güldüren özgün bir tiyatro 
gösterisi olan “Filo ve Zürf ” senaryosundan 
afişine, dekorundan kostümüne ve 
rejisine kadar her şeyi ile TAC Mimesis 
Kulübü tarafından hazırlandı ve sahneye 
koyuldu. Ve tabii ki, bu tatlı-acı ve zorlu 
yolda yalnız kalmadılar. Dersi olmasına 
rağmen son dakikada dekor yapımında 
destek olan Tarsus SEV Resim Öğretmeni 

Sibel Sürer’e, yeteneklerini konuşturup 
oyun müziklerini hazırlayan Tarsus SEV 
İngilizce Öğretmeni Gürkan Kılıç’a ve Müzik 
Öğretmeni Nilgün Boz’a, kulüp öğrencilerine 
yardımcı oldukları için teşekkürler…

The TAC Mimesis Club prepared a 
memorable New Year’s present 

for the young students from 
Kargılı and Kelahmet villages 

of Tarsus who were invited 
to TAC to have some fun.
The children’s play, that the 
Mimesis Club prepared with 
great effort, was staged in the 

Stickler Auditorium where the 
children were invited to dress up 

as animal characters. The audience 
was very impressed by the colorful 

environment and very likeable characters 
in the play. Following the story of a skinny 
elephant, who was alienated by others 
because of his physical characteristics, and 
a short giraffe called, “Filo and Zürf” that 
ended with beautiful songs, the children 
continued to have fun at the the New 
Year’s party specially organized for them.
“Filo and Zürf” was developed entirely by 
the TAC Mimesis Club from its screenplay 
to its direction as well as the poster and 
costumes. And, of course, the students were 
not alone on this sweet and challenging 
journey. They received the dedicated 
help of Sibel Hanım, Tarsus SEV teacher, 
who helped with the decor right up to 
the last minute, Tarsus SEV English 
Teacher, Gürkan Bey, who prepared the 
music, and music teacher, Nilgün Hoca. 
Thanks to everyone who contributed to 
making the performance a success.

■ Yazan ve Yöneten / Written 
and Directed by: Nisa Serin

■ Oyuncular / Cast: Işıl Aksüt, Nisa 
Serin, Lara Aksoy, Eylül İlayda 
Ulular, Yağmur Eke, Ömer Güzel, 
Gülümser Aslı Kütük, Ayşe Sıla 
Kütük, Aybüke Beyza Koç, Zeynep 
Dila Apaydın, Zeynep Eylül Özdoğan

■ Işık ve Ses / Lights and Sound: 
Ramazan Cem Mahanoğlu, Bora Orhon

■ Müzikler / Music: Nilgün 
Boz ve Gürkan Kılıç

■ Dekor / Decor: Sibel Aslandoğan Sürer

■ Danışman / Advisor: Çetin Çakmak

Kulüpler
Kültür-Sanat

Clubs
Culture-Art
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“Ya tam açacaksın yüreğini ya 
da hiç yeltenmeyeceksin! Grisi 
yoktur aşkın, ya siyahı ya da beyazı 
seçeceksin.” / Şemsi Tebrizi

13 Aralık 2017 tarihinde, Türk Dili 
ve Edebiyatı Bölümü tarafından 

düzenlenen “Şiirden Şarkıya Sözcüklerin 
Dansı” şiir dinletisi, tüm izleyiciler 
tarafından ilgiyle takip edildi. 
Aşk konusunda yazılmış birbirinden güzel 
on üç şiirin ve üç şarkının yer aldığı dinleti, 
herkesin gönlüne dokundu. Türk şiirinin 
büyük ustalarının eserleri, sahnede adeta 
resmigeçit yaptılar. Senaryosu ve kurgusu 
Türk Dili Edebiyatı Öğretmeni Niyazi Pavlaz 
tarafından oluşturulan, Müzik Öğretmeni 
Aslı Son’un seçtiği müzik ve şarkılarla herkesi 
büyüleyen dinleti sonunda, izleyicilerin 
dilinde okunan şiirlerden dizeler vardı. 
Şiirler sadece sahnede değil, her yerdeydi. 
Öğrencilerimize şiir zevkini aşılamak için 
sosyal medya hesaplarından #şiirTACde 
etiketiyle paylaşımlar yapıldı; panolarda 
öğrencilerimizin kendi yazdıkları veya 
şairlerden seçtikleri dizeler sergilendi. 
Bunların yanı sıra gün boyu derse giriş ve 
çıkış zillerinde çalan Nazım Hikmet’in 
dizelerinden filizlenen “Seviyorum Seni” 
şarkısı, bu etkinliği daha da anlamlı kıldı. 
Etkinlik sonlandığında, yandaki dizeler de 
zihinlerde daimi yerini çoktan almıştı. 

Bence Şimdi Sen de Herkes Gibisin
Gözlerim gözünde aşkı seçmiyor 
Onlardan kalbime sevda geçmiyor 
Ben yordum ruhumu biraz da sen yor 

Çünkü bence şimdi herkes gibisin
Yolunu beklerken daha dün gece 
Kaçıyorum bugün senden gizlice 
Kalbime baktım da işte iyice 
Anladım ki sen de herkes gibisin
Büsbütün unuttum seni eminim 
Maziye karıştı şimdi yeminim 
Kalbimde senin için yok bile kinim 
Bence sen de şimdi herkes gibisin
Nâzım Hikmet

“You will either open your heart to the 
fullest or not attempt at all! There are 
no gray areas in love, you will choose 
either black or white” / Shams Tabrizi 

On December 13th, 2017, the poem recital 
titled “The Dance of Words from Poems to 
Songs”, organized by the Turkish Language 
and Literature Department, drew large 
interest from the audience. 
The recital, that featured thirteen beautiful 
poems and three songs about love, touched 
everyone’s heart. It was like a parade of all 
the great pieces from the masters of Turkish 
poetry. The event, which had a screenplay 
prepared by Turkish literature teacher, Mr. 
Niyazi Pavlaz, who also did the editing, and 
music and songs selected by music teacher, 
Aslı Son, was delivered by TAC students and 
fascinated everyone in the audience by leaving 
them with the lines / lyrics from many soul-
wrenching poems. The poems were not just on 
stage, but everywhere.  
In order to instill students with an enjoyment 

and appreciation of poetry, the school 
community shared their own poems or their 
favorite lines of poetry through their social 
media accounts with the tag #şiirTACde. 
Students also posted poetry on physical 
bulletin boards placed around the campus. 
On the panel, our students exhibited the 
selections they wrote or selected from the 
poets. In addition, the bell tune, “I Love You”, 
composed from Nazım Hikmet’s famous 
same-titled poem, replaced the usual bell 
to start and end classes on campus and 
made the theme even more meaningful.
As the day drew to an end, the following lines 
became engraved in the minds of many:

I think now you're like everyone
My eyes do not see love in yours
They do not transport love 
to my heart anymore
I have exhausted my soul, may 
you wear it out a bit too
Because now, I think you are 
now like everyone else 
Just last night, I was counting 
the hours for you to come
but today, I am secretly 
running away from you.
I looked deep inside my heart 
and saw that you are now like everyone else 
I forgot all about you, that I am sure 
My promise is now a thing of the past. 
For you, I do not even harbor hate in my heart
I think you are now like everyone else 
Nazım Hikmet

ŞİİRDEN ŞARKIYA 
SÖZCÜKLERİN 
DANSI
THE DANCE 
OF WORDS 
FROM POEMS 
TO SONGS
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OKULA BU YIL BAŞLAYAN YATILI 
ÖĞRENCİLER
NEW BOARDING STUDENTS OF 
2017-2018

Okulumuz, 2017 – 2018 eğitim ve 
öğretim yılına başlamanın heyecanını 

yaşarken, okulumuza gelen yeni yatılı 
öğrencilerimiz ve değerli aileleri, idareci, 
öğretmen ve okul personellerimiz 
tarafından içtenlikle karşılandılar.

As our school community is excited 
to embark on a brand new academic 
year, our new boarding students 
and their parents were very warmly 
welcomed by our administrators, 
teachers and the school staff.

Yatılılık
The 

Dormitory

■ Adana (Seynan)  ■ Aksaray  
■ Ankara (Beytepe, Keçiören, Ulus) 
■ Antalya (Alanya)  ■ Balıkesir (Ayvalık)
■ Bingöl  ■ Burdur (Bucak)  ■ Çanakkale
■ Denizli  ■ Gaziantep (Şehitkamil)
■ Hatay (İskenderun)  
■ İstanbul (Başakşehir, Ataköy, 
Büyükçekmece, Küçükçekmece, 
Keçiören, Sarıyer, Dudullu)
■ İzmir  ■ Kars  ■ Kayseri (Melikgazi)
■ Kırşehir  ■ Kocaeli  ■ Konya
■ Lefkoşa / KKTC  ■ Mardin (Artuklu)
■ Mersin (Anamur, Mezitli, 
Silifke, Bozyazı)  ■ Muş (Varto)
■ Nevşehir  ■ Niğde (Ulukışla)
■ Ordu  ■ Osmaniye (Kadirli)
■ Samsun (Ataburun)  ■ Sivas  ■ Tunceli

İLLERE GÖRE ‘’YATILI 
ÖĞRENCİ DAĞILIMI’’ 
“BREAKDOWN 
OF BOARDING 
STUDENTS’’ BY THEIR 
HOMETOWNS

TAC 
ÖĞRENCİLERİ 
KEŞANLI ALİ 
DESTANI’NI 
İZLEDİ
TAC STUDENTS 
WATCHED 
THE EPIC 
“KEŞANLI 
ALİ 
DESTANI”

Okulumuz yatılı öğrencileri  
19 Aralık 2017 Salı günü 

Mersin DOB Kültür Merkezi’nde 
sergilenen “Keşanlı Ali 
Destanı Müzikali”ne gittiler. 
Öğrencilerimiz, okul dışında 
yapılan bu etkinlikten çok memnun 

kaldıkları gibi etkinlik sayesinde 
arkadaşlıkları ve paylaşımları 

da bu güzel atmosfer içinde daha 
da pekişti. Yatılı öğrencilerimiz için 

buna benzer sanatsal etkinliklere ikinci 

dönem içinde de katılım sağlanması 
konusunda planlamalar yapıldı. 

The boarding students of TAC had a 
cultural night on Tuesday, December 19th 
in Mersin where they saw the famous 
musical “Keşanlı Ali Destanı” at the 
cultural center. They were very happy to 
join this extracurricular activity which 
helped strengthen their friendships. Such 
activities will continue to be offered to 
boarding students in the second semester. 

Kulüpler
Kültür-Sanat

Clubs
Culture-Art
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YATILI ÖĞRENCİLERİMİZDEN 
ÇAMLIYAYLA (NAMRUN) GEZİSİ
BOARDING STUDENTS VISIT 
ÇAMLIYAYLA (NAMRUN) 

Yatılı öğrencilerimizden oluşan 12 
kişilik bir grup, öğretmenleriyle birlikte 

Namrun’da bulunan “TAC Yayla Evi”ne 
gittiler. Mangalı yakmaktan tutun da masa 
hazırlamaya kadar tüm işlerini kendilerinin 
yaptıkları “Sucuk-Ekmek Partisi”nde 
öğrencilerimiz, mis gibi çam kokuları 
eşliğinde yemeklerini yiyip derin sohbetler 
ederek güzel bahçenin keyfini çıkardılar. 
Günün ilerleyen saatlerinde hep birlikte 
film seyredip doğa yürüyüşü yaptılar.
Oranın doğal ortamını ve yayla evinin büyülü 
atmosferini çok beğenen yatılı öğrencilerimiz, 
geceleyin konaklamak şartıyla bir daha 
gelmek istediklerini belirttiler.

A group of 12 boarding students 
took a trip to the school’s Mountain 
House in Namrun this weekend. 
Students prepared everything for a 
barbecue party, from making the fire 
to setting the table, and then, in the 
atmosphere of the beautiful garden 
with the scent of pine from the trees, 

they enjoyed deep conversations. 
Later in the day, they watched a movie 
together and went on a nature hike. 
Our boarding students, who loved 
the natural setting and the magical 
atmosphere, expressed their wish to 
return and spend a night at the house. 

Yatılılık
The 

Dormitory
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Bu yılın ilk gezici kütüphane etkinliğini 
14 Ekim 2017 Cumartesi günü 

gerçekleştirdik. Türk Dili Edebiyatı 
Bölümü’nün “toplum hizmeti” etkinliği 
çerçevesinde dönen tekerlekler, bizi 
Kelahmet Köyü İlkokulu’na götürdü. Yaklaşık 
elli kadar ışıltılı göz karşıladı öğrencilerimizi 
ve onlara refakat eden Türk Dili ve Edebiyatı 
Bölüm Başkanı Önder Şit’i… Dersler anlatıldı, 
oyunlar oynandı, maç yapıldı. Ve küçük 
yüreklere birbirinden güzel ödünç kitaplar 
sunuldu. Sonunda herkese kurabiye de ikram 
edildi. Lezzetli, öğretici, farkındalık yaratan 
bir etkinlik oldu. Öğrenciler arasında Ada adlı 
bir küçük kız da vardı. “Ben yazabiliyorum 
ama okuyamadığım için kitap vermiyorlar” 
dedi, Ada. Bunu duyunca onunla birlikte 
adını toprağa yazdık. Küçük elleri bir 
sopayla öğrenme isteğini toprağa kazıdı. 
Yazı ve okuma kitabını aldı Ada, gülümsedi 
ve ilerledi. Öğrencilerimizin bu anlamlı 
etkinlikle ilgili düşünceleri ise şöyle:

“Benim için yeni ve insanlığı öğretip 
vurgulayan bir etkinlikti. Oraya gittiğimiz ilk 
anlarda çocukların öğrenme isteği gözüme 

çarpmıştı, çok iyi bir eğitim alamasalar bile 
öğrenmek için nasıl çabaladıklarını gördüm. 
Bu etkinlik bana, eğitimin ne kadar değerli 
olduğunu ve elimizdeki fırsatların farkına 
olmamız gerektiğini öğretti. Çocukların 
cehaletin önüne geçip ilim öğrenme isteği 
beni çok mutlu etti. Dünyada hâlâ iyi şeyler 
oluyormuş. Çocukların bilginin ışığında 
ilerlemesi, belki bu cehaletle dolu dünyayı 
değiştirecek. Sürekli sahip olduğum 
fırsatlarımı nasıl da görmezden gelmişim. 
Burada gözleri ışıl ışıl parlayan çocukları 
görünce elimdeki fırsatların farkına varıp 
nasıl bir okulda okuduğumu daha iyi 
anladım. Son olarak şunu söyleyebilirim ki; 
dünyadaki çocukların hepsi iyi bir eğitimi 
hak ediyor ve bütün çocuklar özeldir.” 
• Hazırlık Sınıfı – Prep / 
Mustafa TOSLAK

‘’Bugün bazı arkadaşlarımla birlikte 
Tarsus’un Kelahmet adlı İlkokulu’nda 
Gezici Kütüphane etkinliğinde görev aldık 
ve bu etkinlik sayesinde oradaki çocuklara 
İngilizce öğretme, drama etkinlikleri 
yapma ve ayrıca tüm bunların sonunda 

da onlara beş hafta sonra getirecekleri 
ödünç kitaplar verme şansını yakaladık. 
İngilizce öğretirken çocuklarla oyun 
oynadık, yarışmalar yaptık. Onlar 
İngilizcelerini geliştirirken biz de onlarla 

beraber eğlendik. Derste yaptığımız 
etkinliklerden sonra ise dışarıya, 

Gezici Kütüphane’nin olduğu servise 
gittik. Orada, çocuklar sınıflarını 
ve istedikleri kitapların türlerini 
bizlere söylerken, biz de onlara 
kitap seçip onların en sağlıklı 
kararı almalarına yardımcı olduk. 

İstediği kitapları bulan çocukların 
yüzlerindeki ifade harikaydı. Bu 

sene de iyi ki Gezici Kütüphane 
etkinliğine katılmışım diyorum.’’ 

• 9. Sınıf – Grade 9/ Emir AKGÜN

“Servise bindik, benim bu etkinliğe ilk 
katılımım olduğu için ne yapacağımı 
bilmiyordum. Servis durduğunda birçok 
küçük çocuk bize merakla bakıyordu. 
Bense endişeliydim; çünkü hayatımda ilk 
defa ders verecek, ilk defa çocuklara bir 
şeyler öğretecektim. Bunları düşünürken 
okul zili çaldı ve hep birlikte içeriye 
girdik. Ben, 2-B sınıfındaydım ama 
içeride her sınıftan öğrenci vardı. Onlara 
baktığımda, neden olduğu bilmiyorum 
ama birden mutlu oldum. Çocuklarla 
oyunlar oynadık, resimler çizdik ve dans 
ettik. Onlar mutlu olunca siz de mutlu 
oluyorsunuz. Çocuklara öğrenmelerinde 
yardımcı olmak, onlarla oyunlar oynamak, 
bir şeyler göstermek insana o kadar 
güzel duygular veriyor ki anlatamam. 
İnsan ister istemez mutlu oluyor; çünkü 
bu kadar çocuk seni dinliyor ve senden 
bir şeyler öğrenmek, görmek istiyor.
Nasıl geçtiğini anlayamadığım kırk dakika 
bittikten sonra sırada kitap dağıtımı vardı. 
Bütün çocuklar kitap sırasına koştular. 
Yüzlerinde neşe vardı. Her çocuğun birden 
fazla kitap almak için yeniden sıraya 
girdiğini gördüm. Yüzlerindeki mutluluk 
rahatça okunuyordu. Bazı çocuklar istediği 
kitabı başkası aldı diye üzülmüşlerdi, 
ama gene de böyle bir âna tanık oldukları 
için mutluydular. Ben de mutluydum; 
çünkü insan; yeni insanlar, yeni yerler 
görünce ister istemez mutlu oluyor. 
Hem de o insanlarla kendinden bir şey 
paylaştıysan o kadar mutlu oluyorsun ki!’’
• Hazırlık Sınıfı – Prep / Arda UTAŞ

ADA’NIN ADI VE GEZİCİ KÜTÜPHANE
TAC BOOKMOBILE AND A GIRL 
CALLED ADA

T A C L I F E
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Social

Service



61

“Her toplum hizmeti, insana bir deneyim, 
bir macera katar. Nelere sahip olduğumuzun 
bilincine varır ve hayatı ne kadar anlamsızca 
dert ettiğimizi fark ederiz. Hatta kendimize 
kızar ve artık sahip olduğumuz en küçük şey 
için bile şükredeceğimizin sözünü veririz. 
Bu yıl yapılan ilk Gezici Kütüphane 
etkinliğine katıldım. Geçen yıl 
yapılanlardan farklı olarak bu yıl nelerle 
karşılaşacağımın bilincindeydim. Benim 
ve birkaç arkadaşımın girdiği sınıf 7. ve 
8. sınıf öğrencileriyle doluydu. İki gruba 
ayrılıp iki tahtada iki ayrı ders vermeye 
başladık. Onlarla beraber geçirdiğimiz 
bir ders saati aslında yaşıtım sayılan 
insanların yaşadıkları sıkıntıları görmeme 
yardımcı oldu. Gözlerindeki ışık, bizimle 
geçirdikleri zamanın onlar için ne 
kadar kıymetli olduğunun kanıtıydı. 
Yukarıda da belirttiğim gibi toplum 
hizmetlerinin bize kazandırdığı en önemli 
şey, sahip olduklarımızın aslında bazı 
insanların en büyük hayalleri olduğunu 
fark etmektir. Umarım, bu tip toplum 
hizmetlerine daha çok kişi katılır ve ne 
kadar şanslı olduklarının farkına varırlar.’’
• Zeynep Eylül ÖZDOĞAN

“Gezici Kütüphane, okulun sunduğu sosyal 
etkinliklerden en ilginç ve en yararlı olanı, 
bence. Öncelikle küçük çocuklara okumak 
için bol miktarda kitap sunuluyor. Ayrıca 
bu çocuklara belli konularda dersler 
de veriliyor. Ancak benim asıl ilgimi 
çeken, etkinliğin bir başka yanı 
oldu. Okulun öğrencilerine olan 
yararları ortaya çıktı. Sorumluluk 
ve paylaşım gibi değerlerin 
yanı sıra öğrenmeye de katkısı 
bulunuyor. Gezici Kütüphane, 
“Feynman Öğrenme Tekniğini” 
uygulamak için mükemmel bir ortam. 
Feynman Tekniği; “Öğrenmek istiyorsan 
anlat” mantığıyla çalışır. Yani bir konuyu 
öğrenmenin en iyi yolu, altyapısı yüksek 
olmayan birine konuyu anlatmaktır. Katılan 
öğrenciler, kendileri kadar eğitim almamış 
öğrencilere ders vererek konuları daha iyi 
öğrenebilirler. Bu, sadece akademik değil, 
gündelik yaşamı da kolaylaştıracaktır.”
• 9. Sınıf – Grade 9 / Esat Tuna ERDAĞI

“Benim için yepyeni bir deneyimdi, gezici 
kütüphane. Öğretmen olacaktım, öğrencileri 
gözlemleyip onlara eğitim verecektim. 

Eğitim konusunda zayıf bir toplum 
olmamıza rağmen buradaki öğrencilerin 
hâlâ eğitime aç olmaları doğrusu göğsümü 
kabarttı. Öğretmen rolünü üstlenerek, 
öğretmenlerin üstlerindeki yükü öğrendim, 
bir öğrenciye nasıl iyi ilim verebileceğini 
düşünmek gerçekten çok zor. Ancak bunu 
uygulamak daha da zor. Fakat öğrencilerin 
istekli olmaları öğretmenlerin yükünü 
hafifletip ilim verme isteğini artırdığını 
düşünüyorum. İşte ben de bugün dersimi 
istekle anlattım. Ayrıca burada ne kadar 
nankör olduğumu öğrendim; çünkü 
sürekli kusursuzu arıyordum. Okulumdaki 
öğretmenleri, dersleri, fiziki şartları ve 
arkadaşlarımı sürekli eleştiriyordum, 
ancak burada anladım ki, sürekli kusursuzu 
aramama gerek yoktu; çünkü hayallerimi 
süsleyen, her açıdan iyi bir okula gelmiştim. 
Kendimden utandım, tembellik yaptığım 
zamanları düşünerek. Bu öğrenciler, 
hafta sonu bile ders çalışmak için okula 
geliyorlarsa, benim hafta sonu uzun uzun 
çalışmam, çabalamam gerekiyor, diye 
düşündüm. Öğrencilerin başarıya giden zorlu 
yollarında az da olsa katkı sağlayabildiysem 
ne mutlu bana. Bu etkinliğin bizlere, 
üniversitelere gitmemizde yardımcı olacak 
bir proje olsa da insan olmamızda çok 

daha fazla desteği olacağını anladım.
Elimizdeki imkânların, eğitimin değerini 
her zaman bilmeliyiz ve bu imkânlara sahip 
olmayan herkese elimizden ne geliyorsa 
yapmalıyız. Tanıştığımız çocuklar çok 
zeki, neşeli, azimli öğrencilerdi. Umarım 
başarıya giden yollarındaki tüm taşlar, 
eğitim sayesinde bir bir ayıklanır.”
• Hazırlık/ Kerem GÖKŞİN 

“Gezici kütüphane etkinliğinde, hem 
öğrettik hem öğrendik hem de çok 
eğlendik. Ben ve birkaç arkadaşım yedinci 
ve sekizinci sınıflara matematik ve 
İngilizce anlatmaya çalıştık. Dersten sonra 
bazı öğrencilerle fotoğraf çektirdik. 2. 
sınıflarla dans ettik, onlara kitap önerdik 
ve dağıttık. Ayrıca kitap alana kurabiye 
de verdik. Ben bunları yaparak topluma 
ve eğitime az da olsa katkı sağladığımızı 
düşünüyorum. Yepyeni insanlarla tanışmak, 
onların yüzlerini güldürmek çok güzeldi. 
İlerideki gezici kütüphane etkinliklerinin 
tümüne katılmaya karar verdim.”
• 9. Sınıf – Grade 9 / Ayşe Sıla KÜTÜK

The first bookmobile activity of this 
year was held on Saturday, October 
14, 2017. The library on wheels for this 
community service activity, sponsored 
by the Turkish Language and Literature 
Department, took us to Kelahmet 
Village Elementary School. About fifty 
bright eyed students welcomed our 
students and Mr. Önder Şit, the Chair 
of the Turkish Literature Department, 
who accompanied them. Lessons were 
taught, games and matches were played, 
cookies were served, and beautiful books 
were presented to the students who had 
the opportunity to choose something 

to their liking. It was an enlightening 
and awareness raising activity. 

Among the students was a little 
girl called Ada. She said, “I can 

write, but I do not get to have a 
book since I cannot read.” We 
wrote her name in the sand. 
Her tiny hands, using a stick as 

her pencil, scratched her desire 
for learning in the sand.. She 

smiled to the future as she picked 
up her reading and writing books.

Here are the thoughts of our students 
about this meaningful activity: 

‘’It was a new kind of activity for me 
which stressed humanity. The first thing 
which struck me when we arrived was 
the desire of these kids to learn; I saw 
how they tried to learn something new 
although they were not receiving a high 
quality education. This activity made 
me see how valuable education is and 
helped me to realize the opportunities 
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we actually have. It was very pleasing 
to see these kids trying to learn and to 
overcome ignorance. There are good 
things happening, and providing 
these students with the light 
of knowledge may change this 
world which is full of ignorance. 
The experience also made me 
realize how I taken for granted 
the opportunities that I constantly 
have, like studying at a school 
like TAC. Lastly, I can say that, “All 
children in the world deserve a better 
education and every child is special”. 
• Prep / Mustafa TOSLAK

“Today, we were part of the bookmobile 
activity in Kelahmet Elementary School 
of Tarsus, and we had the opportunity to 
teach the students some English, drama, 
and lend them books for which they 
have five weeks to read. When teaching 
them English, we played games and we 
organized contests. All in all, we had fun! 
Following these in-class activities, we 
went to the vehicle which housed our 
mobile library. As the children told us 
about their interests, we helped them 
choose the right book. We loved the look 
on their faces as they found the books 
they really liked. I am feeling thankful 
for joining this activity this year.’’ 
• Grade 9/ Emir AKGÜN

‘’As we got on the bus, I really did not 
know what to do as it was my first time 
participating in this activity. When the 
bus stopped, we found many young kids 
looking at us curiously. I was concerned, 
as it was the first time that I was going 
to teach. While I was thinking these 
thoughts, the school bell rang, and we 
went inside as a group. I was in 2B, but 
the classroom had students from every 
class. When I looked at them, I felt 
happy – although I did not know why. 
We played games with the kids, drew 
pictures and danced together. When they 
are happy, you are happy too. Helping 
kids learn something, playing games 
with them, showing them new things 
is amazingly beautiful. You feel this 
happiness, as so many kids are listening 

to you and want to learn from you. 
At the end of the forty-minute period, 

which seemed to fly by, we were to 
distribute the books. All of the 

young students ran to get their 
places in the line and you could 
see the joy in their eyes. While 
some were a bit sad because 

another student got the book they 
wanted, they were still happy to be 

a part of the experience. I, too. was 
happy, as one would be when seeing 

new people and new environments. 
It makes you even happier when you 
share your knowledge with them!’’ 
• Prep / Arda UTAŞ

‘’Each community service project provides 
an experience, and an adventure to an 
individual. We realize what we have and 
how meaningless it is to worry about 
small things. We almost get angry at 
ourselves, promosing to feel thankful 
for the smallest things we have. 
Today, I was a part of the first bookmobile 
activity of this year. Different from last 
year, I knew what to expect this time. The 
classroom, which several of my friends 
and I went in, was full of grade 7 and 8 
students. We were separated into two 
groups, teaching two different lessons 
using two separate blackboards. One 
classroom period we spent with these 
children was enough for me to see the 
hardships experienced by my peers in a 
different setting. The light in their eyes 
was the living proof of the value they 
placed on spending this time with us. 
As I mentioned earlier, the most important 
thing community service activities teach 
us is the realization that the things 
we take for granted can, in fact, be the 
greatest dreams of others. I hope more 
students can be part of such activities 
and realize how lucky they are.’’ 
• Grade 9 / Zeynep Eylül ÖZDOĞAN

‘’I think that the Bookmobile activity is the 
most interesting and useful one among 
all extra-curricular activities offered by 
the school. Plenty of books are offered 
to young children to read. These children 
receive classes in certain subjects as well. 
Another interesting aspect of this activity 
is its benefits for the students of our 
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school. Bookmobile provides an excellent 
climate for the “Feynman Learning 
Technique”. The Feynman technique is 
based on the principle, “explain if you 
want to learn”, so the best way to learn 
something is to teach it to somebody. 
The students participating can learn 
the topics better by teaching them to 
students who have not received the same 
quality of education as they did. This will 
make their lives easier, both from an 
academic and experiential viewpoint.’’ 
• Grade 9 / Esat Tuna ERDAĞI

‘’For me, Bookmobile was a brand 
new experience. I was to be a teacher: 
observing students and teaching them. 
I was full of pride when I saw that my 
students were still thirsty for knowledge 
although as a society we are not strong in 
education. Assuming the responsibility 
of a teacher to some extent, I found 
out about all kinds of responsibilities 
a teacher has; it really is difficult to 
explore and find out the best way to 
teach a kid. Implementing it is even 
harder, but I saw that the willingness 
of students to learn relieves this load 
and reinforces the teacher’s passion to 
teach. It is with the same motivation that 
I taught my lesson today. I also realized 
how ungrateful I could be, as I was 
looking for perfection. I was criticizing 
teachers, lessons, physical facilities and 
my friends. However, here, I realized 
that I do not need to look for problems 
but rather recognize how lucky I am.’’ 
• Prep / Kerem GÖKŞİN

‘’During the bookmobile activity, I both 
taught and had a lot of fun. Several of my 
friends and I tried to teach Mathematics 
and English to seventh and eighth 
graders. We also took some snapshots 
after the lesson. We danced with second 
graders, recommended books to them 
and distributed these books. We also 
gave cookies to those who got a book. I 
believe that by doing this, we were able 
to contribute something to society and 
education. It was wonderful to meet 
with new people and to put a smile on 
their face. I have decided to join all 
future TAC bookmobile activities.’’ 
• Grade 9 / Ayşe Sıla KÜTÜK

Gezici Kütüphanemizin rotasında 
bu kez, Tarsus Ramiz Asutay 

İlkokulu ve Ortaokulu vardı. 2 Aralık, 
2017 Cumartesi sabahında vardık bizi 
bekleyen kardeşlerimizin yanına. Türk 
Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Önder 
Şit ve Bölüm öğretmenlerinden Niyazi 
Pavlaz rehberliğinde gerçekleşen gezide 
İngilizce, Türkçe, matematik alanlarında 
öğrencilerin kendilerini geliştirmeleri 
için çaba sarf edildi. 
Önceki deneyimlerimize 
nazaran kitap paylaşımı 
daha bir zorluydu. Kitap 
seçme kuyruğu uzadı 
da uzadı. Kitabı seçen 
öğrenci, bir de kurabiye 
tüketiyor, gülümsüyordu. Umut 
konusunun işlendiği öyküler öne çıkıyordu. 
7. sınıfa giden Eren, mühendis olma hayali 
kuruyor, derslerine sıkı sıkıya çalışıyordu. 
Bisikletinin ön tekerini havaya kaldırıyor, 
sol kolunun altına sıkıştırdığı kitabını asla 
bırakmıyordu. Bir diğer öğrenci, ceplerine 
doldurduğu mandalinalardan ikram ediyor, 
paylaşmayı seviyordu. Öğrenciler bize topaç 
çevirmeyi öğretirken, biz de onlara yaratıcı 
drama örnekleri sunuyorduk ve böylece 

bir etkinlik daha sona eriyordu. Topaç 
döndükçe umut da sürecekti, biliyorduk.

On Saturday morning, December 2nd, 
TAC’s Bookmobile headed to our sister 
school, Tarsus Ramiz Asutay Primary and 
Secondary School. During the visit, which 
was supervised by Mr. Önder Şit and Mr. 
Niyazi Pavlaz from the Turkish Language 
and Literature Department, lessons were 
taught by student teachers from TAC in 
English, Turkish and mathematics, in order 
to help student development in these 
areas. Although the students were coming 
from limited-income families, they were 
very rich in terms of hope for the future. 
Book sharing proved somewhat more 
challenging than our previous experiences, 
however as the waiting line got longer and 

longer although the students, who were 
waiting to select a book, had 

a cookie in hand and were 
smiling. This time, stories 
of hope seemed to be the 
popular selection. Eren, a 

7th grader, dreams of being 
an engineer, and therefore is 

committed to working hard in his 
classes. Even while lifting the front wheel of 
his bicycle while riding, he was clutching his 
book under his left arm. Another student 
invited us to share the mandalinas that he 
had filled his pockets with as a gesture of 
sharing. As the students taught us to spin 
tops, we modelled creative drama activities 
for them which led us to the end of the 
day, but we knew that the children’s hope 
would last like the top that was spinning.

GEZİCİ 
KÜTÜPHANE’DE 
UMUT VAR
BOOKMOBILE 
GIVES HOPE

H A B E R  N E W S

Toplum 
Hizmeti
Social

Service



64

Okulumuzun hayvansever 
öğrencilerinden Buket Gök, Aden 

Aslan, Müge Nur Hattat, İdil Bayık ve Dila 
Aksoy, “Toplumsal Farkındalık Projeleri” 
kapsamında, Sosyal Bilimler Bölümü 
öğretmenleri rehberliğinde, 13 Aralık, 
2017 Çarşamba günü, Mersin Engelli 
Hayvan Barınağı’nı ziyaret etti. Bu ziyaret 
öncesinde gidecekleri hayvan barınağı 

için çalışmalar yapan öğrencilerimiz, 
okulda yaptıkları yiyecek satışından 
elde ettikleri gelirle barınakta yaşayan 
hayvanlara mama, süt ve kâğıt havlu satın 
aldılar. Ayrıca, okul çapında yaptıkları 
eşya toplama kampanyasıyla da eski 
battaniyelerle gazete toplayıp kutulara 
yerleştirip yola çıktılar. Hayvan barınağına 
geldiklerinde heyecanla barınakta yaşayan 

hayvanlara doğru koştular ve hayvanları 
gördüklerinde duygusal anlar yaşadılar. 
Mersin Üniversitesi Çiftlikköy 
Kampüsü’nde, büyük bir çoğunluğu 
kedilerden oluşan, engelli hayvanlar 
için kurulan bir bakımevi yer alıyor. Bu 
bakımevinde yaşam süren hayvanlar için 
görev yapan veterinerler de bulunuyor. 
Hayvan barınağı yetkililerinden aldığımız 

bilgiye göre, yolu bir şekilde buraya 
düşen bakıma muhtaç hayvanların 

bakımları burada yapıldıktan 
sonra iyileşen hayvanlar kaliteli 
bir yaşam sürmeleri için tekrar 
doğaya bırakılıyorlarmış. Yetkililer, 
ayrıca barınaklarda yaşayan 
hayvanları kısırlaştırdıkları 
bilgisini de aktardılar. Bu 

barınakta hasta ve engelli hayvanlar 
dışında terk edilen hayvanların da 

yaşamlarını sürdürdüklerini öğrenmek 
öğrencilerimizi üzdü, ancak zaman zaman 

buraya uğrayan bazı hayvanseverlerin 
barınaktaki hayvanları sahiplendikleri 
haberiyle hepimiz mutlu olduk. 
Öğrencilerimiz, bu barınakta yaşayan 
hayvanlarla yakından ilgilendiler ve 
dünyanın yaşayan her türlü canlıyla 
bir bütün oluşturduğunda daha güzel 
bir yer olabileceği düşüncesiyle 
hareket edip hayvan sevgisinin 
insanları hayata bağladığını ve 
hayvan sevgisinin diğer sevgilere kapı 
açacağı gerçeğini vurguladılar. 
Barınaktaki hayvanların yaşadıkları 
yerleri ve onların burada yeniden 
sağlıklarına kavuştuklarını gören 
öğrencilerimizden Müge Nur Hattat, 
engelli hayvan barınağıyla ilgili düşünce 

MERSİN ENGELLİ HAYVANAT 
BAHÇESİ BARINAĞI ZİYARETİ
VISIT TO THE MERSIN ANIMAL 
SHELTER FOR DISABLED ANIMALS
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ve duygularını şu şekilde ifade etti: 
“Hayvan barınağına gitmeden önce 
oraya gönderilecek olan hayvanlara çok 
acırdım. Birkaç kere köpeğimi veterinerine 
götürdüğümde, sahipsiz olup da trafik kazası 
geçiren kedilerin oraya getirildiğini ve 
tedavi edildikten sonra hayvan barınağına 
gönderileceğine şahit olup bu duruma 
çok üzülmüştüm. Çünkü barınakta bu 
hayvanlara iyi bakılmadığını düşünürdüm. 
Ancak görevlilerin işlerini büyük sevgi 
ve istekle yaptıklarını görünce gerçekten 
barınakla ilgili olumsuz düşüncelerim 
değişti. Barınağa gelen kedilerin de hep 
orada kalmadıklarını ve sahilde yapılan 
“Miyav Park”a bırakıldıklarını öğrendim. 
Bu da beni çok mutlu etti. Çünkü en azından 
kafeslerde kalmak yerine orada özgürce 
dolaşabildiklerini öğrenmek ve görmek 
içimi rahatlattı. Umarım, insanlardaki 
hayvan sevgisi artar ve hayvanlar da 
etrafta özgürce dolaşabilirler.”

Buket Gök, Aden Aslan, Müge Nur Hattat, 
İdil Bayık and Dila Aksoy, some caring, 
animal loving students of our school, 
visited the Mersin Shelter for Disabled 
Animals on Wednesday (13 December) 
under the guidance of the teachers 
from our Social Sciences Department. 
Students, who conducted a needs analysis 
for the shelter before this visit, bought 
food, milk and paper towels using the 
funds they generated from the on-
campus sale of delicious treats they had 
prepared at home. They also collected old 
blankets and newspapers by organizing 
a campaign around the campus. When 
they arrived at the animal shelter, 

the students ran excitedly towards 
the animals; this was an emotional 
moment for everyone who was there. 
The shelter in Mersin University’s 
Çiftlikköy campus is like a nursing home 
for disabled animals, a large majority of 
which are cats. There are veterinarians 
on staff giving medical care. The students 
found out from the staff members 
that after these animals receive their 
treatment in this shelter, those who are 
completely healed are released back into 
nature for quality of life. The staff also 
told them that they neuter the cats. It 
made the students sad to find out that 
abandoned animals, other than those who 
are sick or handicapped, also live in the 
shelter. However, it was reassuring for 
them to hear that some animal lovers who 
visit the shelter end up adopting them. 
Our students took close care of the 
residents of the shelter, emphasizing 
the fact that love for animals may attach 
people more strongly to life and that 
this love will open the door to other 
forms of love. Their conclusion was that 
the world would be a better place to 
live if all living creatures were united 
in an atmosphere of respect and care.
Of our students who saw the living 
quarters of the animals and how they 
are treated and regain their health 
here, Müge Nur Hattat expressed her 
thoughts about the shelter as follows:
“Before today’s visit, I pitied the animals 
who lived here. When I took my dog to 
the veterinarian several times I have 
personally witnessed stray cats which 
had traffic accidents being brought 
there to be sent to the animal shelter 
after their treatment and I felt very 
sad. I felt that these animals would not 
receive good care in these shelters. But 
when I saw that the staff members were 
doing their jobs with great affection and 
care, my thoughts really changed. I also 
learned that the cats who came here do 
not stay at the shelter permanently and 
were taken to the “Miaoww Park” on 
the seafront strip which made me very 
happy, because I know that they could 
at least walk freely instead of staying in 
cages. I hope that the number of animal 
lovers in our community increases so that 
animals are able to roam around freely”.

16 Ekim 2017 tarihinde İkinci 
Yabancı Dil Bölümü’nün ilk pasta 

satışını, 9. ve 10. sınıfların katkılarıyla 
gerçekleştirdik. Bu satıştan 650 TL 
elde edildi. Elde edilen kazancımızı 
öğrencilerimizle birlikte Tarsus Alzheimer 
Derneği ve Tarsus Cezaevi’nde doğan 
çocukların yararına kullanacağız.

On October 16, 2017, TAC’s Second 
Foreign Language Department organized 
a bake sale with generous contributions 
from the students of German in grades 
9 and 10. 650 TL was generated from 
the sales, which will be donated to help 
the Tarsus Alzheimer Society and the 
children born in the Tarsus prison. 

İKİNCİ YABANCI 
DİL BÖLÜMÜ 
TOPLUM 
HİZMETİ İÇİN 
PASTA SATIŞI
SECOND 
FOREIGN 
LANGUAGE 
DEPARTMENT 
COMMUNITY 
SERVICE BAKE 
SALE
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Okulumuz “Öğrenci Birliklerinin” son 
yıllarda düzenli olarak gerçekleştirdiği 

etkinliklerden biri olan “Hayaller 
Gerçek Olsun / Make a Wish”, TAC 
öğrencilerinin yardımseverlik duygularıyla, 
küçük çocukların ihtiyaç ve hayallerini 
gerçekleştirmeye çalıştıkları bir proje.
Bu yılki TAC Öğrenci Birliği, Tarsus’un 
köy ilkokullarından seçilen bazı 
öğrencilerin hayallerini gerçekleştirmek 
için ilk adım olarak bu öğrencilerin 
ihtiyaçları olan dileklerini topladı. Bu 
dilekler (ayakkabı, oyuncak, giyecek, 
üniforma), projede yer almak isteyen 
TAC öğrenci ve öğretmenlerine dağıtıldı. 
Son olarak, hediyelerin dağıtılacağı gün 
için planlamalar yapıldı. Okulumuza 
davet edilen küçük konuklarımız ve 
öğretmenleri için onlara özel hazırlanmış 
eğlenceli bir parti düzenlendi. Pastalar, 
müzik, yiyecek ve içecekler dolu; 
eğlencenin hiç ama hiç bitmediği, çeşitli 
oyunlar oynandığı bu partide yer alan 
tüm çocukların ve öğretmenlerinin 
mutlulukları yüzlerine yansıyordu. 
Öğrenci Birliğinin bu etkinliğinin yanı 
sıra bir de okulumuz Mimesis Kulübü’nün 
hazırladığı çocuk oyunuyla bugün, 
değerli konuklarımızın ve TAC’lilerin 
unutamayacakları anılar olarak yerini 
aldı. Hep birlikte izlenen oyunun ve 
gerçekleştirilen eğlenceli partinin sonunda 
hediyelerini alarak hayallerine kavuşan 
küçük konuklar, gitmek üzere yolcu edildi. 
Konuklarımız okulumuzdan ayrılırken 

mutlulukları ettikleri teşekkürlere yansıdı. 
Bizler de konuklarımızın güzel bir gün 
geçirdiklerini görerek mutlu olduk ve 
daha nicesinde okulumuz öğrencilerinin 
böyle anlamlı ve keyifli sosyal hizmet 
projeleri gerçekleştirmelerini dileriz.  
Hediyeler için gönüllü olan TAC öğrenci 
ve öğretmenlerine, konuklarımız için 
sergiledikleri başarılı ve güzel oyun için de 
Mimesis Kulübümüze teşekkürlerimizle…

One of the initiatives that the TAC 
student councils in recent years have 
regularly organized is the “Make a 
Wish” project in which TAC students 

endeavour to make the wishes of young 
children come true by giving them 
the gifts which they desire most. 
In preparation for this project, this year’s 
TAC Student Council collected the wishes 
of students from selected local primary 
schools. Next, these wishes and needs, 
which ranged from shoes to toys as well 
as clothes and uniforms, were shared 
with TAC students and teachers, who 
commited to making these wishes come 
true by purchasing these items for the 
children. Finally, plans were made to 
distribute the gifts to the children. A fun 
party was organized for our small guests 
and their teachers, who were invited to 
our school. The happiness and gratitude 
of our young guests could be seen in 
their bright eyes as they had a lot of fun 
at the party, which was a combination 
of music, delicious food and drinks.  
In addition to the Make a Wish project, 
the children’s play, prepared and staged 
by TAC’s Mimesis Club, added to the 
unforgettable memories of the day. After 
watching the play and having a good 
time at the party, our young guests were 
presented with their dream presents, 
and then, it was the time to say goodbye. 
As our guests were leaving the campus, 
their faces were beaming with happiness. 
We too, were very happy to see that 
our guests had a wonderful day, 
and we hope to see more similar 
community initiatives in the future.  

“ÖĞRENCİ 
BİRLİĞİ”YLE 
HAYALLER 
GERÇEK OLSUN!
TAC STUDENT 
COUNCIL 
MAKES WISHES 
COME TRUE
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MERSİN-AKDENİZ ENGELLİ 
BAKIMEVİ ZİYARETLERİ
TAC STUDENTS VISIT MERSİN 
AKDENİZ CARE CENTER FOR THE 
PHYSICALLY DISABLED

Tarsus Amerikan Koleji Matematik 
Bölümü, 9 Aralık 2017 Cumartesi günü 

bir grup öğrenci ile Mersin/Akdeniz Engelli 
Bakımevini ziyaret etti. Matematik Bölümü 
öğretmenlerimiz Bikem Can ve Cengiz 
Gündoğdu rehberliğinde bakımevine giden 
öğrencilerimiz, buranın sakinlerine özlem 
duydukları sohbet ve ilgiyi göstererek onları 
önemsediklerini göstermiş oldular. 
Öğrencilerimiz, bakımevi sakinleriyle 
gerçekleştirdikleri sohbetleri 
sırasında, hayat serüvenlerini 
dinlerken çok etkilendiler. 
Öğrencilerimizin beraberlerinde 
getirdikleri pastaları burada 

kalan büyüklerine ikram etmelerinin 
ardından bakımevine tekrar gelmeye söz 
vermeleriyle anlamlı ziyaretleri son buldu. 
Bu etkinlikte görev alan öğrencilerimiz; 
Mert Okuyaz, Yağmur Efil Görür, Lara Aksoy 
ve Tuna Toprak Çavaş’a çok teşekkür ederiz. 
Engelli bakımevi ziyaretini gerçekleştiren 
grupta yer alan 10. sınıf öğrencilerimizden 

Lara Aksoy’un bu ziyaretle 
ilgili izlenimleri şöyle: 

“Mersin’deki engelli bakım 
merkezine giden öğrencilerden 
biri olarak, bu aktivitenin 
okulumuzun düzenlediği sosyal 
hizmet etkinliklerinin en güzeli 

olduğuna inanıyorum. 
Bakımevindeki ortam 
ve oradaki sıcaklık, 
insana adeta bir yuva 
hissi veriyordu. Orada 
bulunmaktan memnun 
olanlar gibi birçok zorlukla 
mücadele eden ve ailesini 
özleyenler de vardı. 
Biz TAC öğrencilerinin 
oraya gitmekteki 
amacımız, orada 
yaşayan insanların 
hayatlarına bir değişiklik 
katmak ve onlarla bir 
şeyler paylaşmaktı. 
Bizi gördüklerinde 
yüzlerindeki ifade, 
memnuniyetlerini 
açıklıyordu. Bu 
etkinliğe katılan ve aynı 
zamanda bakımevindeki 
sohbetlerden çok keyif 
almış bir öğrenci olarak, 
bu ziyaretin tekrar 
gerçekleşmesini isterim.”

The Tarsus American College 
Mathematics Department organized a 
visit to the Mersin Akdeniz Care Center 
for the Physically Disabled with a group 
of students on December 9, 2017.
TAC students, who were accompanied by 
their mathematics teachers, Bikem Can 
and Cengiz Gündoğdu, made the center’s 
residents feel valued by giving them the 
company and interesting conversations 
they were longing for. During their 
conversations with the residents of the 
nursing home, our students were very 
touched by some interesting and some 
challenging life experiences of the 
residents. Our students served the cakes 
they brought with them to their elder 
residents, and ended their meaningful 
visits by promising to come back. 
We would like to thank our students 
who took part in this event: Mert 
Okuyaz, Yağmur Efil Görür, Lara 
Aksoy and Tuna Toprak Çavaş.
The impressions of Lara Aksoy, a grade 10 
student, about this visit are as follows:
“As one of the students going to the care 
center in Mersin, I believe that this was the 
best community service activity organized 
by the school. The atmosphere in the 
center and the warmth made us feel part 
of the family. There were those who really 
loved being there, as well as those who 
were trying to cope with many difficulties, 
such as missing their homes. Our goal as 
TAC students was to make a difference 
in their lives and share something 
with them. The expression on their 
faces as they greeted us was definitely 
satisfaction. I would like to be part of 
another visit as I thoroughly enjoyed the 
conversations we had with the residents.”
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Hizmeti
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2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ 
İLK TARSUS ZİÇEV ZİYARETİ
FIRST TARSUS ZİÇEV VISIT OF  
2017-2018

ZİÇEV 
ÖĞRETMEN VE 
ÖĞRENCİLERİ TAC 
KAMPÜSÜ’NDE
TARSUS ZİÇEV 
TEACHERS AND 
STUDENTS AT TAC

Zihinsel Yetersiz Çocukları 
Yetiştirme ve Koruma Vakfı’nın 

(ZİÇEV) Tarsus şubesinde eğitim alan 
öğrencileri ve öğretmenlerini ağırladık. 
Okulumuzun psikolojik danışmanı Özlem 
Algan ve Aktivite Koordinatörü Gülay 
Damar’ın gözetiminde, 10. Sınıf “Akran 
Rehberleri”nin yürüttüğü çalışmada, 
“Atatürk ve 10 Kasım” temalı resim 
boyama etkinliği gerçekleştirildi. 
Biliyoruz ki; yapılan çalışmaların çok 
ötesinde, asıl değerli olan, öğrencilerimizin 
ZİÇEV’li kardeşlerinin tebessümüne 
tebessümle karşılık vermeleri, kelimelerin 
söz olmanın ötesinde paylaşıma dönüşmesi 
ve günün sonunda tüm öğrencilerin iyi bir 
şey yapmış olmanın keyfine varmalarıdır. 
Tarsus ZİÇEV ile geçen yıldan bu 
yana süregelen çalışmalar sayesinde 
artık birbirlerini görünce tanıyan 

gençler, bir sonraki buluşma sözünü 
birbirlerine vererek vedalaştılar.  
Tüm toplum hizmeti çalışmalarında olduğu 
gibi ZİÇEV ile yapılan etkinliklerde de ana 
düşünce ve inancımız; çalışmanın TAC’li 
öğrencileri geliştirdiği, düşünsel ve duygusal 
olarak güçlendirdiği, onların toplumla 
bağlarını güçlendirdiğidir. Bu nedenle, 
bize bu zenginliği yaşatan Tarsus ZİÇEV 

Zihinsel Yetersiz Çocukları 
Yetiştirme ve Koruma Vakfı’nın 

(ZİÇEV) Tarsus şubesinde eğitim 
alan öğrencilere yönelik destek 
çalışmaları, geçmiş yıllarda olduğu 
gibi bu yıl da “toplum hizmeti” 
kapsamında değişik projelerle 
hayata geçirmek amacıyla yeni 
eğitim ve öğretim yılının ilk ziyareti 
gerçekleştirildi.  
4 Ekim tarihinde, Okul Psikolojik 
Danışmanları Özlem Algan ve Suna 
Babalıklı’nın yanı sıra Aktivite Koordinatörü 
Gülay Damar’ın da katıldığı ziyarette, geçen 
yıl Tarsus ZİÇEV’de destek gören çocuklar 
için alınan eğitim malzemeleri hediye 
edildi. 10. sınıf Akran Rehberlerinden Ulaş 
Kaygısız, Ege Yüceel, Mina Yenice, Zeynep 
Salihoğlu ve Nehir Gizir de bu Vakıf ’ta 
eğitim gören öğrencilerle zaman geçirerek, 
onlarla sohbet etme şansını elde ettiler.

Tarsus ZİÇEV yetkilileri ile 
yapılan görüşmede; okulumuzun 
bu yıl ZİÇEV için ne tür çalışmalar 
yürütmeyi planladığı konuşuldu. 

The first visit of the academic year 
to ZİÇEV (Foundation for Mentally 
Challenged Children) helped set 
the goals for the ongoing program of 
community service for TAC students. 
During the visit on October 4th, school 
guidance counselors, Özlem Algan 

and Suna Babalıklı, as well 
as Mrs. Gülay Damar, our 

Activity Coordinator, oversaw 
the presentation of educational 

materials which were bought last year 
for the children at ZİÇEV. TAC’s plans 
for the future support of the center in 
2017-2108 was also shared. In addition, 
Grade 10 peer counselors, Ulaş Kaygısız, 
Ege Yüceel, Mina Yenice, Zeynep Salihoğlu 
and Nehir Gizir spent time talking with 
the young students at the center.    

�
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ailesine teşekkür ediyoruz. Çalışmalarda 
her zaman istekliliklerini ortaya koyan 
ve etkinlikleri taçlandıran öğrencilerimiz 
Ulaş Kaygısız, Eren Onur Yılmaz, Zeynep 
Salihoğlu, Ege Yüceel, Mateo Teoman 
Dağcı, Doğa Baykal, Sıla Çinbilgel, Tolga 
Mayaoğlu, Fuat Erten, Nehir Gizir, Mina 
Yenice ve Göktuğ Uçak’a teşekkür ediyoruz.

At the TAC campus, we hosted a group of 
students and teachers at the Tarsus branch 
of ZİÇEV, (Foundation for the Education 
and Protection of Mentally Handicapped 
Children). Under the supervision of our 
psychological counselor, Özlem Algan, and 
our activity coordinator, Gülay Damar, TAC’s 
peer counselors from grade 10 led a painting 
activity entitled, “Atatürk and November 10”. 
We know, far beyond the activities we 
have been doing together, what matters 
the most is that our students smile back 
at the younger students of ZİÇEV and 
that they create a spirit of sharing, and 
that at the end of the day, students feel 
that they have done a good thing. 
The collaborating peers now recognize 
each other when they meet, thanks to the 
activities that have been conducted with 
Tarsus ZİÇEV since last year. When it was 
the time to leave, they said goo dbye with the 
promise of meeting again in the next activity. 
As with all community service activities, 
our main desire in our collaboration with 
ZİÇEV is that it develops TAC students, 
strengthens them mentally and emotionally, 
as well as improves their ties to society. For 
this reason, we thank the Tarsus ZİÇEV 
family for empowering us in this regard. We 
also thank the TAC students who always 
work willingly and contribute greatly to 
the activities: Ulaş Kaygısız, Eren Onur 
Yılmaz, Zeynep Salihoğlu, Ege Yüceel, 
Mateo Teoman Dağcı, Doğa Baykal, Sıla 
Çinbilgel, Tolga Mayaoğlu, Fuat Erten, 
Nehir Gizir, Mina Yenice, Göktuğ Uçak.

28 Aralık 2017’de, 
Tarsus ZİÇEV 

öğretmen ve yöneticilerinin 
organize ettiği Yeni Yıl 
Kutlama Partisi’nde, 
ZİÇEV’li öğrencilerin yeni 
yıl coşkularına ortak olduk.
Zihinsel Yetersiz Çocukları 
Yetiştirme ve Koruma Vakfı 
ZİÇEV’in Tarsus şubesinde 
eğitim alan öğrenciler ile bu 
yılki üçüncü buluşmamız, 
ZİÇEV’in düzenlediği yeni yıl 
partisinde  gerçekleştirildi. 
Düzenlenen davette 
hazır bulunan okulumuz 
Aktivite Koordinatörü Gülay Damar ve 
Psikolojik Danışman Özlem Algan’a 10. 
sınıf öğrencilerimiz Ulaş Kaygısız, Zeynep 
Su Sezgin, Eren Onur Yılmaz, Arjin Deniz 
Yalçınkaya, Mateo Teoman Dağcı, Ege 
Yüceel ve Göktuğ Uçak eşlik ettiler.
Etkinlik boyunca ZİÇEV’li öğrencilerle 
sohbet eden, dans edip eğlenen, ayrıca 
ZİÇEV veli ve öğretmenleri ile de 
sohbet etme şansı bulan öğrencilerimiz 
her zaman olduğu gibi çok yoğun 
duygularla okullarına döndüler. 
Yeni yıl coşkularına TAC’li kardeşlerini 
ve öğretmenlerini de dâhil eden ZİÇEV 
yönetici ve öğretmenlerine teşekkür 
ediyor, 2018’de ZİÇEV ile yürütülen 
çalışmaların daha verimli bir şekilde 
artarak devam etmesini umut ediyoruz.

On Dec. 28, 2017, TAC students shared 
in the joy of the upcoming new year 
with Tarsus ZİÇEV teachers and 
administrators at their New Year’s Party. 
Our 3rd meeting this year with the 
students at the Tarsus branch of the ZİÇEV 
Foundation for the Training and Protection 
of Mentally Challenged Children was 

at their New Year’s Party. Present at 
the party were our activity coordinator, 
Gülay Damar, guidance counselor, Özlem 
Algan, and 10th graders: Ulaş Kaygısız, 
Zeynep Su Sezgin, Eren Onur Yılmaz, 
Arjin Deniz Yalçınkaya, Mateo Teoman 
Dagcı, Ege Yüceel and Göktuğ Uçak.
Our students, who chatted with 
ZİÇEV students, parents and teachers, 
danced and had fun during the party, 
taking back to their schools very 
intense emotions, as always.
We would like to thank the ZİÇEV 
administrators and teachers, who invited 
their friends from TAC, for sharing their 
enthusiasm of the new year. We hope that 
in 2018, we continue to be involved in 
more collaborative projects with ZİÇEV.

TARSUS ZİÇEV’İN YENİ YIL 
KUTLAMALARINA KATILDIK 
TAC JOINED TARSUS ZİÇEV’S  
NEW YEAR CELEBRATION
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Tarsus Amerikan Koleji 11-IB sınıfı 

öğrencileri, ders verdikleri Hasan 
Karamehmet ve Gezici Kütüphane 
ziyaretlerimizden tanıdığımız 
Kanberhöyüğü İlkokulu öğrencileri için 
muhteşem bir yılbaşı partisi organize ettiler. 
Yaklaşık yirmi IB öğrencimizin aktif olarak 
hazırlık aşamasında olduğu yılbaşı partisi, 
konuğumuz olan küçük kardeşlerimizi çok 
sevindirdi. Pastaların hazırlanmasından 
parti salonunun süslenmesine, hediyelerin 
alınmasından kostüm hazırlıklarına 

kadar her ayrıntıyla yakından ilgilenen IB 
öğrencilerimiz, böylece toplum hizmeti 
çalışmalarını başarıyla tamamladılar. 
“Parti bitsin istemiyoruz!..” , “Bir daha 
ne zaman böyle bir kutlama yapacağız?” 
diyerek, salondan zorla ayrılan küçük 
konuklarımızın yüzlerine yansıyan 
mutlulukları görülmeye değerdi. 
Öğrencilerimizin böylesine anlamlı toplum 
hizmeti çalışmalarında yer alarak dünya 
vatandaşı olma yolunda emin adımlarla 
ilerlemeleri, bizleri de çok mutlu ediyor. 

TAC’s grade 11 IB students organized a 
wonderful New Year celebration for the 
students, whom they tutor, from Hasan 
Karamehmet Primary School and for the 
students, to whom they make bookmobile 
visits, from Kanberhöyüğü Primary School. 
The party preparations, which were 
undertaken by about 20 IB students, made 
our young visitors very happy. The IB 
students, who usually have a very tight 
schedule, attended to every detail when 
organizing the party: they baked, they 
did the decorations, they bought presents 
and they prepared the costumes, making 
another community activity a success.  Their 
biggest reward was seeing the smiles on the 
faces of the children, who did not want to 
leave and wanted the activity to last longer. 
We feel the pride and joy of seeing 
Tarsus American College students 
taking strong steps towards becoming 
compassionate global citizens through 
their involvement in such well-organized 
community service activities.

11 IB ÖĞRENCİLERİMİZDEN  
YENİ YIL EĞLENCESİ 
A NEW YEAR CELEBRATION 
ORGANIZED BY OUR  
GRADE 11 IB STUDENTS
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Öğrenci Birliği olarak okulumuzun 
temiz ve bakımlı olması; öğrenci ve 

öğretmenlerimizin sağlıklı ve güzel bir 
ortamda eğitim-öğretimlerine devam 
edebilmeleri için çaba harcayan destek 
personelimizin de yeni yıla girerken 
keyifli bir zaman geçirebilmelerine 
katkıda bulunmak üzere onlara küçük 
bir yeni yıl kutlaması gerçekleştirdik. 
Destek personelimizde yer alan değerli 

ağabey ve ablalarımızın, hem yeni yıllarını 
kutlamak hem de yeni yıl akşamı aileleriyle 
birlikteyken bizleri de hatırlamalarını 
sağlayacak armağanlarımızı sunmak üzere 
29 Aralık Cuma günü öğle teneffüsünde, 
öğrenci salonunda onlarla bir araya 
geldik. Hep birlikte yediğimiz baklava 
ve içtiğimiz meyve suları eşliğinde 
onlarla güzel bir zaman geçirip yeni yıl 
kutlamalarımızı yaptık. Ardından onlar 

için hazırladığımız hediyelerimizi verdik. 
Okulumuz destek personeline ne kadar 
teşekkür etsek az… Buradan onlara bir 
kez daha teşekkür ediyor ve tüm TAC 
camiasının yeni yılını kutluyoruz. Yeni 
yılda herkese mutluluklar diliyoruz!

The TAC Student Council organized 
a small New Year’s celebration for our 
school’s support staff, who work hard 
to make sure that we always have a 
clean and well-maintained campus 
and a healthy and safe environment 
for the entire school community. 
The students wanted to show their 
appreciation by helping the support 
staff have a fun time as we get ready 
to welcome a brand new year. 
The TAC students met with the members 
of the support staff in the student lounge 
on the evening of December 29th. They 
wanted to wish them a happy new year as 
well as present them with gifts, that they 
could enjoy with their families on New 
Year’s eve, as a token of our appreciation 
for their hard work. Everyone had a 
wonderful time and enjoyed eating 
baklava and drinking fruit juice.
Once again, we thank our support staff for 
all their hard work and wish an amazing 
new year to the entire TAC community.

DESTEK 
PERSONELİ 
YENİ YIL 
KUTLAMASI
A SPECIAL 
NEW YEAR’S 
CELEBRATION 
FOR THE 
SCHOOL’S 
SUPPORT STAFF
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Okulumuz, bireylerin ulusal ve evrensel 
değerlere sahip olması gerektiği 

düşüncesine önem verir. Bu amaçla, 
bireyin ahlaki değerlerinin bireysel ve 
toplumsal hayata yapacağı olumlu 
etkilerini bilişsel olarak fark etmesi 
gerekiyor. Bu farkındalığı artırmak 
için Fen Bölümü öğretmenlerimiz 
İpek Olsun ve Duygu Şimşek 
rehberliğinde, öğrencilerimiz Doğa 
İplik, Melisa Aykurt, Güneş Doğan, 
Ferit Sezen, Doğa Doğan, Mustafa 
Toslak, Başak Erdoğan, Görkem 
Hamurcu, Arda Utaş, Boran Erdoğan, 
Süleyman Şah ve Doruk Koncagül 
9 Aralık, Cumartesi günü Tarsus 
Huzurevi ziyaretini gerçekleştirdiler. 
Bu ziyaretle, öğrencilerimizin kendi 
ailelerinden başlayarak toplumdaki 
yaşlılara karşı saygı ve hoşgörü 
geliştirmelerinin yanı sıra ahlaki değerlere 
de önem vermeyi kavramaları amaçlandı. 
Tarsus Huzurevi’ne yapılan ziyaret, ilk 
olarak huzurevinin kafeterya bölümüyle 
başladı. Burada, küçük ikramlar eşliğinde 
sohbetler gerçekleştiren öğrenciler, 
huzurevinde kalan yaşlı amca ve 
teyzelerin hal ve hatırlarını sordular; 
onlarla sıcak bir iletişim kurdular. Onlara 
hayat deneyimleriyle ilgili sorularına 
aldıkları yanıtlar karşısında kimi zaman 
güldüler kimi zaman da hüzünlendiler. 
Bu anlamlı sohbet sonrası, zihinsel 
engelli hastaların bulunduğu kata geçildi. 
Öğrenciler, buradaki hastaların durumları 
ve bulundukları şartları gözlemlediler. 
Ayrıca, huzurevi sakinlerinin buradaki 
zamanlarını nasıl geçirdiklerini, 
boş zamanlarında ne gibi hobilerle 

uğraştıklarını öğrenip onların 
ürettiklerinden oluşan el 

işi sergisini ziyaret ettiler. 
Bu etkinlik sayesinde 

öğrencilerimiz, hayatta 
sadece maddi değil, manevi 

kazanımların da ne kadar önemli 
olduğunun bilincine vardılar. Etkinlik 
sonunda, her iki taraf da bu ziyaretten 
mutluluk duyduklarını dile getirdiler, bir 
sonraki ziyarette buluşmak üzere sözleşen 
öğrencilerimiz buradan ayrıldılar.

Whether an individual incorporates 
national and universal values is based on 
their acquisition and internalization of 
learning about values in their   education. 
To this end, the individual must be 
cognitively aware of the positive effects 
of moral values   on one’s own life and on 
the lives of those in the community. In 
order to raise this awareness, the Science 
Department teachers, İpek Olsun and 
Duygu Şimşek, led our students, Doğa 
İplik, Melisa Aykurt, Güneş Doğan, Ferit 
Sezen, Doğa Doğan, Mustafa Toslak, Başak 
Erdoğan, Görkem Hamurcu, Arda Utaş, 
Boran Erdoğan, Süleyman Şah, and Doruk 
Koncagül, on a visit to the Tarsus Senior 
Citizens Home on Saturday December 9th. 

This visit aimed to develop respect and 
tolerance in students towards elders, 
starting from their own families and 
expanding the respect to the community.
The visit started in the cafeteria 
section of the nursing home. During 
the conversations, accompanied by 
small refreshments, the students 
asked the seniors how they were 
feeling and conversed warmly with 
them about their life in the seniors’ 
home. When they asked the seniors 
questions about their life experiences, 
the students laughed sometimes, but 
sometimes, felt sad by their answers. 
After these meaningful conversations, 
the TAC group moved to the floor which 
houses the mentally handicapped patients. 
They observed the conditions in which the 
handicapped seniors lived and found out 
how they spent their time there. They also 
visited a handicraft exhibit that displayed 
items produced by these residents in their 
free time. 
Thanks to this activity, our students are 
better aware of the importance of spiritual 
pursuits in life that go beyond material 
pursuits. At the end of the event, both 
sides expressed their pleasure and made 
a promise to meet again in the future.

TARSUS 
HUZUREVİ 
ZİYARETİMİZ
VISIT TO 
TARSUS SENIOR 
CITIZENS HOME

Toplum 
Hizmeti
Social

Service
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25 Kasım günü, okulumuz 
öğrencileri Matematik Bölümü 

öğretmenlerinden Enise Peker ve Kelly 
Russell rehberliğinde, Tarsus Huzurevi’ne 
anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdiler. 
Öğrencilerimiz, bu ziyaretleri 
ile huzurevi sakinlerine hem 
onlara hatırlandıklarını hem de 
önemsendiklerini gösterme fırsatını elde 
ettiler. Ziyaret sırasında, öğrencilerimiz 
bu huzurevinde kalan büyüklerinin 
hayat tecrübeleri aracılığıyla kalıp 
yaşama ait bilgiler elde ederken 
bir taraftan da eğlenceli dakikalar 
yaşadılar. Büyüklerimizin ihtiyaç 
duyduğu ilgi, sohbet ve paylaşımlardan 
öğrencilerimizin de etkilendiğini 
görmek, biz öğretmenleri için ayrı 
bir mutluluk kaynağını oluşturdu. 
Huzurevi sakinlerini ziyarete gelen 
öğrencilerimizin kendi elleriyle 
büyükleri için yapıp getirdikleri pastaları 
birlikte yemeleri de bu sohbetleri 
pekiştirdi. Türkiye’nin Mike Hammer’ı 
ile tiyatro ve sinema üzerine yapılan 
sohbetler, unutulmazlar arasına girdi. 
Ziyaretimizin sonunda; öğrencilerimiz 
büyüklerinin ellerinden öperek onlara, 
olabildiğince kısa sürede tekrar 
ziyaret edeceklerini söyledikten sonra 
kendi aralarında bir sonraki ziyaret 
planlarını yapmaya başladılar. 
Bu etkinlikte görev alan Elif Bilge Akça, 
Esat Tuna Erdağı, Ferit Sezen, Gülümser 
Aslı Kütük, Güneş Doğan, İlkay Bilge Uz, 
Serra Su Yıldız ve İlke Özden’i duyarlı 
davranışlarından dolayı tebrik ediyoruz.

On November 25, our school 
students paid a meaningful visit to 
the Tarsus Senior Citizens Home, 
supervised by their Mathematics 
teachers Enise Peker and Kelly 
Russell.  
During the visit, our students 
had multiple opportunities to 
show the residents that they are 
remembered and their experiences 
respected. While our students 
heard first-hand life experiences 
from the elderly residents of the 
home, and they also shared fun 
and enjoyable moments. Seeing 
that our students were mutually 
touched by the interest, conversation 
and sharing, was much-needed by 
elderly residents, was a source of 
happiness for teachers as well.
The cakes baked by the students 
themselves was another 
highlight of these conversations. 
Conversations about theater and 
cinema with “Mike Hammer of 
Turkey” will be memorable.
At the end of our visit, our students 
kissed their hands and told them that 
they would visit them again as soon 
as possible, then starting to plan their 
next visit. 
We congratulate Elif Bilge Akça, Esat 
Tuna Erdağı, Ferit Sezen, Gülümser 
Aslı Log, Güneş Doğan, İlkay Bilge 
Uz, Serra Su Yıldız, and İlke Özden 
for their meaningful contribution to 
this community service endeavor.

TARSUS 
HUZUREVİ’NDE 
KEYİFLİ BİR BULUŞMA
AN ENJOYABLE GET-
TOGETHER AT THE 
TARSUS SENIOR 
CITIZENS HOME

H A B E R  N E W S
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2017-2018 TOPLUM HİZMETİ 
ÇALIŞMALARIMIZ BAŞLADI
2017-2018 COMMUNITY 
SERVICE ACTIVITIES STARTED

Tarsus Amerikan Koleji, Toplum Hizmeti 
faaliyetlerine 2017-2018 eğitim-

öğretim yılında da devam ediyor. Kardeş 
okulumuz Hasan Karamehmet İlkokulu 
3. ve 4. sınıf öğrencilerine, cuma günleri 
haricinde, okul sonrasında, 11 farklı ders 
grubunda öğrencilerimiz tarafından dersler 
veriliyor. Dersler İngilizce, Matematik, 

Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi, Türkçe, Resim, 
Müzik, Dans, Basketbol, Futbol ve Zekâ 
Oyunları olmak üzere çeşitlendirildi. Her 
yıl olduğu gibi bu yıl da öğrencilerimiz bu 
çalışmalarla hem yeni yetenekler kazanacak 
hem de sosyal yeteneklerini geliştirip 
çevrelerine yardımcı olmanın önemini 
kavrayarak bu güzel duyguyu tadacaklar...  

Tutoring Hasan 
Karamehmet Primary 
School students, which is 
one of the most prominent 
community service 

activities of Tarsus American 
College, has moved forward 

with newly added subjects in 
the 2017-2018 academic year.

Third and fourth grade students 
are offered 10 different subject 
groups: English, Maths, Turkish, 

Social Sciences, Science, Art, Music, Dance, 
Basketball, Football and Intelligence 
Games.  The classes are held Monday 
through Thursday between 15.50-17.10. 
This community service project 
fosters academic capabilities of the 
students as well as contributes to 
their overall social development.

Okulumuz, sosyal sorumluluk projelerine 
çok büyük önem veriyor. Her vesileyle 

de öğrenci ve öğretmenlerimizi bu alanda 
değişik projeler üretip uygulamaları 
konusunda teşvik ediyor. Bu projelerden 
biri de İkinci Yabancı Dil Bölümü 
öğretmenlerimizin rehberliğinde, bir grup 
öğrencimizle Mersin Karayakup Ortaokulu 
Öğretmeni Sabiha Açıkbaş önderliğinde 
yürütülüp başarıyla sonuçlandırıldı. 
Proje kapsamında, Mersin’in Erdemli ilçesi 
Karayakup Ortaokulu’nda okuyan sporsever 
bir grup öğrencinin, 3 Aralık 2017’de Mersin’de 
düzenlenen Uluslararası Mersin Maratonu’nda 
yer almaları için okulumuzca destek 
sağlandı. Köy okulunda okuyan öğrencilerin, 
okullarından alınarak Mersin Maratonu’nun 
yapıldığı yere kadar olan yol masrafları ve öğle 
yemekleri okulumuz öğrencilerince değişik 
aralıklarla gerçekleştirilen pasta satışlarından 

elde edilen gelirin bir kısmıyla karşılandı. 
Karayakup Ortaokulu’nda okuyup bu projede 
yer alan öğrenciler de TAC öğrencilerine 
samimi duygularıyla yazdıkları teşekkür 
mektuplarıyla mutluluklarını paylaştılar.

Our school attaches great importance 
to social responsibility projects and on 
every occasion encourages our students 
and teachers to design and implement 
various projects in this broad field. One of 
these projects was carried out successfully 
under the leadership of a group of students 
and Mersin Karayakup Secondary School 
teacher, Sabiha Açıkbaş, guided by our 
Second Foreign Language Department. 
This project supported the participation 
of a group of sports-loving students from 
Karayakup Secondary School, in the Erdemli 
district of Mersin, in the International 

Mersin Marathon held on December 3rd, 
2017 in Mersin. The costs of taking these 
students from their village school to the 
marathon area and providing them with 
lunch were covered by the proceeds from 
the bake sales organized by students 
on campus during lunch periods.  
The young participants of the marathon 
shared their happiness about being able 
to participate in this event with sincere 
letters of appreciation addressed to the TAC 
students who generously gave their time. 

KARAYAKUP ÖĞRENCİLERİ  
MERSİN MARATONU’NDA
ANOTHER COMMUNITY SERVICE 
INITIATIVE FROM TAC’S SECOND 
FOREIGN LANGUAGE DEPARTMENT

Toplum 
Hizmeti
Social

Service
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Okul öncesi çağında olan çocukların 
büyümeleri ve sağlıklı gelişmeleri 

için beslenme, bakım, sevgi ve ilgi ne 
kadar gerekli ise; oyun ve oyuncak da 
öyledir. Bu durum, gerçekleştirmek için 
heyecan duyulan "Oyuncak Kardeşliği 
Projesi”nin çıkış noktası oldu. 
Bu sosyal bilinçle, Fen Bölümü 
öğretmenlerimizin rehberliğinde, 9., 10. ve 
11. sınıf öğrencilerinden Tuna Çavaş, Mert 
Kepece, Atakan Arıkan, Doğu Yurtsever, 
Alper Kutlar, Mehmet Yağız Kocatürk, Döne 
Gül Biçer, Elif Naz Kaya, Ulaş Kaygısız, 
Süleyman Şah, Doruk Koncagül, Yunus 
Aktaş, Boran Erdoğan, Kerem Gökşin, 
Mustafa Toslak, Berat Güdül, Buse Orak 
ve Gönül Meliha Manav’ın öncülük ettiği 
“Oyuncak Kardeşliği Projesi” düzenlendi. 
Proje kapsamında, öncelikle okul bünyesinde, 
öğrenciler tarafından pasta satışı yapıldı 
ve elde edilen gelirle yeni oyuncaklar 
alındı. Diğer taraftan da okul çapında 
gerçekleştirilen kampanyayla kullanılmış 
oyuncaklar, oyuncak kovalarında toplandı. 
Özenle hazırlanıp paketlenen oyuncaklar, 
bir grup öğrenci ve öğretmenin Kelahmet 
Köyü İlkokulu’na gerçekleştirdiği ziyaretle 
okul öncesi çağındaki çocuklarla paylaşıldı. 
Hayallerindeki oyuncaklara kavuşan 
minik kalplerin yüzlerinde oluşan 
tebessümler, projede yer alan öğrencileri 
mutlu etti. Karşılıklı olarak duyulan 
memnuniyet, projenin devamlılığı için 
öğretmen ve öğrencilerimize ilham verdi.    
Bir oyuncak, bin bir hayal!.. Hayalleri 
zenginleştirmek için haydi el ele! 

For pre-school children, games and toys 
play an essential role in their healthy 
growth to the same extent as nutrition, 
care, love and attention. The crucial 
importance of toys and games was the 
starting point of the Toy Friendship Project, 
which we are excited to take on this year. 
With this social awareness and under the 
guidance of the teachers of the Science 
Department, 9th, 10th and 11th graders: 
Tuna Çavaş, Mert Kepece, Atakan Arikan, 
Doğu Yurtsever, Alper Kutlar, Mehmet 
Yağız Kocatürk, Döne Gül Biçer, Elif Naz 
Kaya, Ulaş Kaygısız, Süleyman Şah Doruk 
The Toy Fellowship Project led by Koncagül, 
Yunus Aktas, Boran Erdogan, Kerem 
Gökşin, Mustafa Toslak, Berat Güdül, Buse 
Orak and Gönül Meliha Manav designed 
the project which started with a bake sale 
in school and the proceeds were used to 
buy new toys. At the same time, used toys 
were collected around the school campus. 
These toys, that were wrapped 
nicely, were then shared with pre-

school children during the visit of 
a group of students and teachers to 
Kelahmet Village Primary School.
The smiles on the faces of the young 
students when receiving their toys was 
a great reward to those who particpated 
in this important pursuit, making 
their wishes come true. This made the 
students even happier and inspired 
TAC teachers and students to continue 
with the next steps of the project.
A toy brings a thousand dreams! 
Let us work hand in hand to make 
more dreams come true! 

TAC’LİLERİN 
OYUNCAK 
KARDEŞLİĞİ 
PROJESİ
TAC 
COMMUNITY 
MEETS IN “TOY 
FRIENDSHIP”

H A B E R  N E W S
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5. STICKLER CUP 
TURNUVASI
5TH STICKLER CUP

9-10 Aralık tarihlerinde, okulumuzda 
düzenlediğimiz 5. Stickler Cup 

Turnuvası, 96 sporcu, 16 antrenör 
olmak üzere toplam 112 katılımcıyla 
dostluk ve kardeşlik havası içerisinde 
gerçekleşti. Turnuvamızda yer alan 
okullar, müsabaka atmosferi dışında, 
yeni arkadaşlıklar ve dostluklar 
kurup paylaşımlar gerçekleştirdiler. 
Sporun bir kez daha evrensel bir dil 
olduğunu anlayıp kanıtladılar. Bu 
turnuvada ilk kez birbirini gören 
sporcular, dostça müsabaka 
örnekleri gösterip takımlarını 
bu anlayışla desteklediler.
Turnuva sonunda gerçekleştirilen 
ödül töreninde; turnuvamıza 
katılan tüm öğrenci, öğretmen 
ve idarecilere “Katılım 
Sertifikası” verildi. Ayrıca 
turnuvada yer alan okullara ve 
turnuvanın gerçekleşmesi için 
destek veren tüm birimlere de 
teşekkür plaketi takdim edildi.
Turnuvanın başarıyla 
gerçekleşmesinde katkısı olan 

herkese bizler de teşekkürlerimizi 
sunuyor ve 6. Stickler Cup 
Turnuvası’nda buluşmayı diliyoruz.
5. Stickler Cup Turnuvamıza 
Katılan Okullar ve Branşlar:
■ Adana Gündoğdu Koleji 
Ortaokul - Erkek Basketbol
■ Osmaniye Doğa Okulları 
– Erkek Basketbol
■ Özel Tarsus SEV Ortaokulu 
– Erkek Basketbol
■ Özel Üsküdar SEV Ortaokulu 
– Erkek Basketbol
■ Adana Gündoğdu Koleji – Kız Voleybol
■ Mersin Pirireis Ortaokulu 
– Kız Voleybol
■ Özel Tarsus SEV Ortaokulu 
– Kız Voleybol
■ Özel Üsküdar SEV Ortaokulu 
– Kız Voleybol

5. Stickler Cup Turnuvası’nın 
ödülleri şöyle gerçekleşti:
BASKETBOL:
■ En İyi Pivot: Osmaniye Doğa 
Koleji Muhammet Umut Aksu
■ En İyi Forvet: Tarsus SEV - Mert Aksoy
■ En İyi Guard: Adana Gündoğdu 
Koleji - Sarp Cem Ünal
■ En Değerli Oyuncu: Üsküdar SEV 
Ortaokulu – Göktuğ Efe Güçoğlu
■ Şampiyon Takım: Adana 
Gündoğdu Koleji
VOLEYBOL:
■ En İyi Smaçör: Mersin Pirireis 
Ortaokulu - Zeynep Yüksel
■ En İyi Pasör: Adana Gündoğdu 
Koleji - Sude Dolgun
■ En Değerli Oyuncu: Adana 
Gündoğdu Koleji - Buse Soral
■ Şampiyon Takım: Mersin 
Pirireis Ortaokulu

Turnuvanın başarı sıralaması 
ise şöyle gerçekleşti:
BASKETBOL:
■ Adana Gündoğdu Koleji
■ Özel Üsküdar SEV Ortaokulu
■ Osmaniye Doğa Koleji
■ Tarsus SEV Ortaokulu
VOLEYBOL:
■ Mersin Pirireis Ortaokulu
■ Adana Gündoğdu Koleji
■ Özel Üsküdar SEV Ortaokulu
■ Tarsus SEV Ortaokulu

t a c l i f e

Spor 
Etkinlikleri
Sports 

Activities
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The 5th Stickler Cup, held on December 
9-10, hosted 96 student athletes 
and 16 coaches for a total of 112 
guests. The event was characterized 
by a spirit of friendship. 
The tournament was an opportunity 
for all participants to make new 
friends outside the competitions. 
Once again, sport proved itself 
to be a universal language.
The athletes, who had just met 
one another for the first time, 
exemplified sportmanship in the 
competitions as well as in supporting 
the other teams as an audience.
At the awards ceremony, all students, 
teachers and administrators, who 
participated in the tournament, were 
presented a “Certificate of Participation” 
while a plaque of recognition was 
presented to all schools, and the units 
supporting the organization of the 
tournament. 
The guest teams, administrators, 
teachers, and parents expressed their 
gratitude to the organizing team for their 
professional efforts, while expressing 
that they had a lot of exciting and fun 
moments during the tournament.

TAC would like to thank everyone 
who contributed to making this event 
a success and hope to see you at the 
6th Stickler Cup Tournament.

Participants and Branches:
■  Adana Gündoğdu 
Koleji Middle School 
– Boys Basketball 
■  Osmaniye Doğa Okulları 
– Boys Basketball 
■  Özel Tarsus SEV Ortaokulu 
– Boys Basketball 
■  Özel Üsküdar SEV 
Ortaokulu – Boys Basketball 
■  Adana Gündoğdu 
Koleji – Girls Volleyball 
■  Mersin Pirireis 
Ortaokulu – Girls Volleyball 
■  Özel Tarsus SEV Ortaokulu 
– Girls Volleyball 
■  Özel Üsküdar SEV Ortaokulu 
– Girls Volleyball

Awards of the 5th Stickler Cup
BASKETBALL:
■  Best Pivot Player: Osmaniye Doğa 
Koleji Muhammet - Umut Aksu
■  Best Forward Player: 

Tarsus SEV - Mert Aksoy
■  Best Guard: Adana Gündoğdu 
Koleji - Sarp Cem Ünal
■  MVP: Üsküdar SEV Ortaokulu 
– Göktuğ Efe Güçoğlu
■  Champion: Adana Gündoğdu Koleji

VOLEYBALL:
■  Best Hitter: Mersin 
Pirireis Ortaokulu 
- Zeynep Yüksel
■  Best Setter: Adana 
Gündoğdu Koleji 
- Sude Dolgun
■  MVP: Adana Gündoğdu 
Koleji - Buse Soral
■  Champion: Mersin 
Pirireis Ortaokulu

Rankings of Teams
BASKETBALL:
■  Adana Gündoğdu Koleji
■  Özel Üsküdar SEV Ortaokulu
■  Osmaniye Doğa Koleji
■  Tarsus SEV Ortaokulu
VOLEYBALL:
■  Mersin Pirireis Ortaokulu
■  Adana Gündoğdu Koleji
■  Özel Üsküdar SEV Ortaokulu
■  Tarsus SEV Ortaokulu

H A B E R  N E W S
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Mustafa Kemal Atatürk’ün 1923 senesinin 28 
Ekim’inde Cumhuriyet’in sinyallerini vermesiyle 

oluşturduğu coşku nasılsa, okulumuzdan Hasan 
Turgut öğretmenimiz eşliğinde gerçekleştireceğimiz 
Cumhuriyet Tırmanışı faaliyeti de bizleri bir gün 
öncesinden öyle heyecanlandırmaya başlamıştı. 29 
Ekim sabahı, 06.30’da hava tam aydınlanmadan servisle 
okuldan ayrılıp dağ zirvesi soğuğuna karşı aldığımız önlemler 
ve pankartımız eşliğinde yola koyulduk. Mersin yakınlarında, 
Soğucak Yaylası’nda bir mola verip kahvaltı ettikten sonra 
Mersin Zirve Kulübü üyeleriyle birleşip Yıldız Dağı’na doğru yol 
aldık. Yaylayı aştıktan sonra, zirveye varana kadar dört mevsimi 
de sırasıyla gözlemledik. Yer yer sonbaharın bütün renklerinin 
tek bir ağaçta birleştiği alanları seyrettik. Yükseldikçe soğuğu 
daha da fazla hissettik. Zirvede yapılacak kutlama törenini, 
söylenecek marşları ve açılacak pankartları yol boyunca 
düşünmek sabırsızlandırıyordu insanı. Araçlarımızı uygun bir 
alanda terk ettikten sonra, tek sıra halinde zirveyi hedef aldık. 
2 bin 300 rakımdan, 3 bin 150’ye varmaktı amacımız. Zirveye 
yakınlaştıkça önce yağmur ve ardından şiddetli 
bir kar yağışı bizi karşıladı. Görüş mesafesinin 1 
metreyi ancak yakalayabildiği bu şartlar, akıllara 
Cumhuriyet’in kazanıldığı zorlu durumları getirdi. 
Cumhuriyet zaferini anlamlı bir şekilde zirve 
tırmanışıyla kutlamak, bizler için gurur vericiydi.  
TAC öğrencileri ve öğretmenlerimiz Hasan 
Turgut ve Oğuz Tatar olarak, hep birlikte attığımız 
adımı, okulumuz adına bir kutlama olarak 
yaşadık. Bu güzel etkinliğin çeşitli özel günlerde 
tekrarlanıp birçoğumuza tattırılması gerektiğine 
inanıyor ve teşekkürlerimizi sunuyoruz.

We were excited 
about climbing the 
majestic Taurus 
mountain as a 
tribute to Republic 
Day, simulating the national fervor of Turkey 
transforming from a fledgling independent state 
to a republic. This fervor was signalled by Mustafa 
Kemal Ataturk on October 28, 1923, the eve of 
this most important national day, October 29th. 
On the morning of October 29th, at 06.30, while 
it was still dark, we left by bus with our school 
banner and the measures we have taken to protect 
ourselves against the cold of the mountains. After 
a breakfast stop in Soğucak Plateau near Mersin, 
we joined the Mersin Zirve Mountaineering 
Club members and headed towards the Yıldız 
Mountains. We watched as the four seasons 
unfolded before our eyes, one after the other, 

until we reached the summit of the mountain. We 
watched the areas where all the colors of autumn 

were combined in a single tree. As we hiked toward a 
higher altitude, we felt the cold more deeply, although 

we were motivated to think about the congratulatory ceremony 
to be held, the anthems to be sung, and the banners to be opened 
at the summit. After leaving our vehicles in a convenient spot, 
we headed for the summit, organized in one line. We aimed to 
ascend to an altitude of 3150 meters from 2300 meters. As we 
got closer to the summit, we were greeted by rain and then, a 
heavy snowfall. These conditions, where the range of vision 
could only be 1 meter, brought to mind the hardships of life in 
the 1920s, despite which the Turkish republic was founded. It 
made us very proud of our ambition to celebrate this important 
day at the culmination of this strenuous climb to the summit.

We, as TAC students 
and our teachers, Mr. 
Hasan Turgut and Mr. 
Oğuz Tatar, experienced 
Republic Day in a spirit 
of celebration on behalf 
of our school. With the 
belief that we should 
go on similar hikes 
as a remembrance of 
various special days, we 
thank the organizers. 

TAC’LİLERDEN CUMHURİYET TIRMANIŞI
TAC STUDENTS IN THE MOUNTAINS FOR 
THE “REPUBLIC DAY CLIMB”

T A C L I F E
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Bu yıl, 12 Kasım 2017 tarihinde 
39’uncusu gerçekleştirilen İstanbul-

Avrasya Maratonu, dünyada kıtadan 
kıtaya koşulan tek maraton olduğu için 
ilgi topluyor. Bizler de Sağlık ve Eğitim 
Vakfı Ailesi adına, okullarımızın burs 
fonlarına katkı sağlamak amacıyla, 
sporun birleştirici gücünü kullanarak 

18-20 Aralık 2017 tarihlerinde, 
İstanbul’da düzenlenen Turkcell 

Türkiye Yıldızlar Bireysel Kısa Kulvar 
Yüzme Müsabakası’na katılan okulumuz 
Hazırlık sınıfı öğrencisi Yaşar Sakar;
100 metre kelebekte Türkiye 3.sü, 50 metre 
kelebekte Türkiye 5.si,100 metre sırtüstünde 
Türkiye 5.si, 50 metre sırtüstünde de 

Türkiye 7.si oldu. Öğrencimiz Yaşar Sakar, 
14 yaş grubunda yüzme milli takımına 
girmeye hak kazandı. Öğrencimizi tebrik 
ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.

At the Turkcell Turkish Individual 
Short Lane Swimming Tournament 
held in Istanbul on December 18-20th 
2017, TAC’s Yaşar Sakar; Placed 3rd in 
Turkey in the 100-meter butterfly stroke, 

Placed 5th in Turkey in the 50-meter 
butterfly stroke, Placed 5th in Turkey 
in the 100-meter butterfly stroke, 
Placed 7th in Turkey in the 50-meter 
backstroke. With these results, Yaşar 
qualified to join the national team in the 
14 years old age group. We congratulate 
Yaşar on his great performance 
and wish him the best in upcoming 
tournaments as a national athlete. 

öğretmenler, çalışanlar ve mezunlar olarak 
bu maratona katılım sağladık. Avrasya 
Maratonu sayesinde hep birlikte sporla 
dolu ve keyifli bir gün de geçirmiş olduk. 
Seneye bu maratonda buluşmak dileğiyle…

The Istanbul (Eurasian) marathon, in 
its 39th year this year, stands out as 
being the only marathon in the world 
where the marathon route runs between 
two continents. We, as the Health and 

Education family, used the uniting spirit 
of sports to promote a wider participation 
in this annual event within the school 
communities in order to generate a larger 
contribution to the scholarship funds 
of our schools. Thanks to the organizers 
of the Eurasian Marathon, we all had 
an enjoyable day together with a focus 
on activity and sport. We hope to run 
with more members of our family over 
the Boshporus bridge in the future. 

YÜZME MİLLİ TAKIMINDA BİR TAC’Lİ
TAC STUDENT MAKES THE TURKISH 
NATIONAL SWIMMING TEAM 

39. AVRASYA 
MARATONU’NA 
KATILDIK
TAC AT THE 
39TH EURASIAN 
MARATHON

H A B E R  N E W S
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Milli raket, 9. sınıf öğrencimiz Emir Şendoğan, 12-16 
Ağustos tarihlerinde Beyrut’ta yapılan 18 yaş altı 

Uluslararası Tenis Fedarasyonu’nun düzenlediği ITF Juniors 
Turnuvası’nda, rakiplerini set vermeden geçerek şampiyon 
oldu. Ardından 28 Ağustos-2 Eylül tarihlerinde İran’ın 
Tahran kentinde düzenlenen ITF Juniors Turnuvası’nda da 
üstün bir performans göstererek şampiyonluk kupasını aldı. 
Adana Atlıspor&İliescu Tenis Akademisi’nin 16 yaşındaki 
milli raketi Şendoğan, son olarak 11-16 Eylül tarihlerinde 
İstanbul’da Tenis Federasyonu tarafından gerçekleştirilen 
U16 Türkiye Şampiyonası’nda da bütün rakiplerini eleyerek 
16 Yaş Türkiye Şampiyonu oldu. Şendoğan, böylece üst üste üç 
turnuvadan da şampiyon çıkarak kırılması güç bir rekor elde 
etti. Öğrencimizi kutlar, yüksek başarılarının devamını dileriz.

At the U18 ITF Juniors Tournament in Beirut, Lebanon 
on August 12-16, TAC’s national tennis team player, 
Emir Şendoğan, won a crushing victory against his 
opponents where he won all the games without losing a 
set. Next, at the ITF Juniors in Tahran, İran, which took 
place on August 28 – September 2nd, he received another 
championship trophy with an outstanding performance. 
Most recently, Şendoğan, who is a national level athlete 
from the Adana Atlıspor & Iliescu Tennis Academy, won 
an amazing victory in the national front at the Turkish 
U16 National Tennis Championship with a winning streak, 
becoming the Turkish champion in his age category. We 
congratulate Emir for his great accomplishment of winning 
championship trophies from three tournaments in a row.

ÖĞRENCİMİZ EMİR ŞENDOĞAN TENİSTE TARİH YAZDI
TAC’S GRADE 9 STUDENT, EMİR ŞENDOĞAN,  
MAKES HISTORY IN TENNIS

Öğrenci 
Başarıları
Student 
Success 
Stories

T A C L I F E
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“Atletizmde Bayrak Koşuları” dersimizi, 
Hazırlık öğrencileriyle birlikte Tarsus 

Atletizm Pisti’nde işledik. Öğrencilerimize 
atletizm pistini daha ayrıntılı tanıtarak 
öğrendikleri tüm konuları pekiştirmelerini 
sağladık. Güzel bir ısınma koşusundan sonra 
yaptığımız stretching ve akabinde bayrak 
yarışı, bu dersin çok eğlenceli geçmesini 
sağladı. Kıyasıya çekişmelerin yaşandığı 4x100 
metre bayrak yarışı, gerçekten görülmeye 
değerdi. Tüm öğrencilerimizi yarışmadaki 
azimlerinden dolayı tebrik ederiz.

We took our Physical Education lesson 
with Prep students to the Tarsus running 
tracks to cover the unit “Relay Races 
in Track and Field”. We introduced the 
components of the tracks to students, 
reinforcing their content learning. After 
a nice warm-up run and stretching 
exercises, the relay races added to the fun 
of learning about track and field. The 4x100 
meter relay race was really impressive. 
We congratulate the students for their 
determination at these competitions.

Okul Başdanışmanımız Andrew 
Leathwood ve Okul Doktorumuz 

Ali Cerrahoğlu, 22-25 Eylül tarihlerinde, 
Balkan Veteran Atletizm Şampiyonası’na 
katılmak için Bulgaristan’ın Stara 
Zagora kentindeydiler. 10 ülkeden 
700 atletin katıldığı etkinlikte, 
Türkiye’yi 85 atlet temsil etti. 
Turnuvada Dr. Ali Cerrahoğlu, yüksek 
atlamada altın madalya, Mr. Leathwood 
ise ciritte gümüş madalya kazanarak çok 
başarılı sonuçlar elde ettiler. Fakat bu 
yarışmaların en önemli bölümü, farklı 
ülkelerden gelen atletlerin arasında 
gelişen arkadaşlık ve samimiyetti. Dil ve 
kültür farklılıklarına rağmen müsabakalar 

dostluğa dayanıyordu. Çünkü asıl kutlanan, 
sporu yaşam boyu devam ettirebilmekti.  

Andrew Leathwood, Head of School, 
and Dr. Ali Cerrahoglu, School Doctor, 
competed in the Balkan Veteran Athletics 
Championships (Outdoor) in Stara Zagora, 
Bulgaria the weekend of Sept. 22-25.  
They were joined there by almost 700 
athletes from 10 countries. The Turkish 
team had 85 athletes. Dr. Ali won the gold 
medal in the high jump, while Andrew 
won silver in the javelin – so a successful 
meet for both of them.  But the most 
important part of these competitions 
is the friendship and camaraderie that 

develops between the athletes from 
these separate countries. Despite the 
differences in language and culture, 
the competition is friendly as they all 
celebrate a life long commitment to sport.

BULGARİSTAN’DA YAPILAN 
BALKAN VETERAN ATLETİZM 
ŞAMPİYONASI 
IN THE BALKAN VETERAN ATHLETICS 
CHAMPIONSHIPS (OUTDOOR) IN 
STARA ZAGORA, BULGARIA

TAC HAZIRLIK 
SINIFI 
ÖĞRENCİLERİ 
ATLETİZM 
PİSTİNDE
TAC PREP 
STUDENTS IN 
THE RUNNING 
TRACKS

H A B E R  N E W S
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Okulumuz Beden Eğitimi Bölümü 
olarak, okulumuza bu yıl başlayan 

Hazırlık sınıfı öğrencilerimize Fiziksel 
Ölçüm Testlerimizi uyguladık. Böylece, 
sporun çeşitli alanlarında yeteneği 
olan öğrencilerimizi keşfetmenin 
mutluluğunu, Beden Eğitimi Öğretmenleri 
olarak bir kez daha yaşadık. 
Büyük çekişmelerin yaşandığı ve 
öğrencilerimizin kendilerini keşfettiği bu 
anlar görülmeye değerdi. Dereceye giren 
öğrencilerimizi bir kez daha kutluyor, 
başarılarının devamını diliyoruz. 
 
2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 
HAZIRLIK SINIFLARI FİZİKSEL 
ÖLÇÜM TEST SONUÇLARI:

20 Metre Koşu Testi   
Haluk Bulut (H-D) 3.36 
Güneş Doğan (H-A) 3.90

Durarak Uzun Atlama Testi 
Haluk Bulut (H-D) 2.38
Güneş Doğan (H-A) 1.78

2 kg. Sağlık Topu Atma                
Celal Yengüner (H-F) 8.35 cm.
İlke Su Sarp (H-C) 5.37 cm.

Mekik Koşusu Testi    
Efe Murteza (H-F) 114 tur
Güneş Doğan (H-A) 56 tur
Serra Su Yıldız (H-A) 56 tur 

We, as the Physical Education 
Department, involved our new prep 
students in measurements to test 
their physical skills and strengths. 
These tests provided students with the 
opportunity to discover new talents 
for potential success in the future in 
many different branches of sports. 
While the prep students were able 
to discover their talents in various 
athletic fields, they also found out 
how they can build on this potential. 
And they definitely had fun! 
These moments of stiff competition and 
self-discovery were really impressive. 
We congratulate our students who 

placed high in the rankings and 
wish them continued success. 

2017-2018 ACADEMIC YEAR 
RESULTS OF THE PREP PHYSICAL 

MEASUREMENT RESULTS:

20-Meter Run 
Haluk Bulut (H-D) 3.36 
Güneş Doğan (H-A) 3.90

Long Jump
Haluk Bulut (H-D) 2.38
Güneş Doğan (H-A) 1.78

Throwing Fitness Ball (2 kg.) 
Celal Yengüner (H-F) 8.35 cm.
İlke Su Sarp (H-C) 5.37 cm.

Shuttle Run
Efe Murteza (H-F) 114 laps
Güneş Doğan (H-A) 56 laps
Serra Su Yıldız (H-A) 56 laps

FİZİKSEL ÖLÇÜM TESTLERİNDE 
YENİ REKORLAR KIRILDI
NEW RECORDS BROKEN AT THE 
PHYSICAL MEASUREMENT TESTS

26-29 Ekim 2017 tarihlerinde, Mersin’de 
gerçekleştirilen Akdeniz Bölgesi 

Yelken Şampiyonası’nda, okulumuzun 12. 
sınıf öğrencisi Sezer Yiğit Uçan, Laser Radial 
Genel Klasman 3’üncüsü ve Laser Radial 
Gençler Klasman 1’incisi oldu. Kendisini 
en içten dileklerimizle tebrik ediyor, 
yüksek başarılarının devamını diliyoruz.

At the Mediterranean Region Regatta, held 
in Mersin on October 26-29th, 2017, Sezer 
Yiğit Uçan received third place in the Laser 
Radial General Category and first place in the 
Laser Radial U19 Category. We congratulate 
Sezer Yiğit on this recognition and wish him 
continued success in his passion of sailing.  

SEZER YİĞİT UÇAN’IN 
YELKEN ŞAMPİYONASI 
BAŞARISI 
SAILING SUCCESS 
OF TAC SENIOR, 
SEZER YİĞİT UÇAN

Öğrenci 
Başarıları
Student 
Success 
Stories
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