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2022-2023 eğitim-öğretim yılının 
birinci dönemi oldukça başarılı 
geçti. Okul camiası olarak, birlikte 
yüz yüze öğrenip çalışabildiğimiz 
için mutluyuz. Bu dönemde, burada 
sadece birkaçını paylaşabileceğimiz 
birçok başarıyı kutladık:
Tarsus Okulları, Uluslararası 
Okullar Birliği (CIS) Hazırlık 
Değerlendirmesi Raporu ve 
ziyaretini başarıyla tamamladı. Şu 
anda 12-18 ay sürecek olan CIS Öz 
Değerlendirme aşamasına geçmiş 
bulunmaktayız. Bu süre zarfında, 
üç okul olarak titiz bir çalışma 
yaparak uluslararası okullara yönelik 
CIS standartlarına göre kendimizi 
değerlendireceğiz. Bu süreci, daha 
da büyüme ve gelişme fırsatları 
yaratmak için kullanacağız.

Amanda Sunderman 
Okul Başdanışmanı
Head of School

TAC camiası ve paydaşları olarak, 
vizyon ve misyonu gözden geçirme/
yeniden yazma konusunda iyi bir 
ilerleme kaydediyoruz. Bu heyecan 
verici, çünkü bir okulun güçlü 
ve bağlamsal olarak anlamlı bir 
vizyonu ve misyonu olduğunda, 
bunlar okulun kararlarına rehberlik 
eder ve herkesin öğrenciler için 
belirlediğimiz nihai hedeflerimize 
odaklanmasını sağlamak için 
kullanılır. Tüm paydaşlarımız, 
Şubat ayı içerisinde vizyon ve 
misyon çalışmasına katılmak için 
daha fazla fırsat bulacaklar.
Bahar döneminde, yüksek kaliteli 
öğretim ve öğrenme tanımımızla 
birlikte TAC Stratejik Planını 
geliştirmek için de çalışmalara 
başlayacağız. Bu süreçlerde 

yine TAC paydaşlarının sesleri 
önem taşıyacak. Daha fazla bilgi 
için Okul Başdanışmanı ofisi 
ile iletişime geçebilirsiniz.
Tüm paydaşlarla iletişim, TAC 
olarak bizim için bir odak noktası 
ve değer olmaya devam ediyor. Bir 
öğrencinin veya velinin bir isteği 
veya endişesi olması durumunda 
iletişim kurabilecekleri çeşitli 
kişiler vardır: öğretmenlerimiz, 
rehberlik uzmanlarımız, 
Müdür Yardımcılarımız ve 
gerekirse üst yönetimimiz.
TAC öğrencileri sınıftaki akademik 
başarılarının yanı sıra Avrupa 
Gençlik Parlamentosu, Model 
Birleşmiş Milletler, spor, satranç, 
robotik gibi birçok etkinlikle 
toplum içerisinde öne çıkıyorlar!
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The first semester of the 2022-
2023 academic year has been a 
success. As a community we are 
grateful to be learning and working 
together in-person. There is much 
too much to celebrate, so we will 
just share a few items here:
The Tarsus Schools successfully 
completed the Council for 
International Schools (CIS) 
Preparatory Evaluation Report 
and visit. We are now moving into 
the CIS Self-Study phase which 
will last for 12-18 months. During 
this time, the three schools will 
undergo a rigorous study and 
reflection of the CIS standards 
for international schools. We 
will be using this time to find 

opportunities to grow and improve.
The TAC community is making 
good progress on revising/rewriting 
the vision and mission. This is 
exciting because when a school 
has a powerful and contextually 
meaningful vision and mission 
statement, they are used to guide 
decisions and to keep everyone 
focused on our ultimate goals 
for students. There will be more 
opportunities in February for 
the community to engage in 
the vision and mission work.
In the spring semester, we will 
also begin work on developing 
our definition of high quality 
teaching and learning, as well 
as the TAC Strategic Plan. TAC 

stakeholder voices are important 
in these processes. Please 
contact the office of the Head of 
School for more information.
Communication with all 
stakeholders continues to be 
a focus and a value for us at 
TAC. If a student or parent has a 
request or concern, there are a 
variety of options: our teachers, 
counselors, Vice Principals, and 
senior administration if necessary.
In addition to academic success 
in the classroom, TAC students 
are excelling in the community 
through events such as the 
European Youth Parliament, Model 
United Nations, sports, chess, 
robotics, and so much more!

TAC 2022-2023 Öğretmen Kadrosu / TAC Faculty 2022-2023.

S U N U Ş  F O R E W A R D
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2022-2023 Eğitim-Öğretim 
Yılının Açılış Töreni 12 Eylül 2022 
Pazartesi günü öğretmenlerimiz, 
öğrencilerimiz, mezunlarımız ve 
velilerimizin katılımıyla gerçekleşti. 
Aramıza yeni katılan Hazırlık 
sınıfı öğrencilerimiz alkışlarla 
tribünlerde yerlerini almanın 
heyecanını, diğer sınıflarımız 
da okullarına ve arkadaşlarına 
kavuşmanın mutluluğunu yaşadılar. 

Okulumuzdan bu yıl mezun 
olacak son sınıf öğrencilerimiz, 
tören alanına girişleri sırasındaki 
coşkuları ile herkesin beğenisini 
toplayıp renkli ve eğlenceli anlar 
yaşadıkları gibi herkese bu enerjiyi 
aktarmayı başardılar. Son sınıf 
öğrencilerimiz her yıl olduğu gibi 
bu yıl da duygu ve düşüncelerini 
yansıtan, söylemlerini içeren 
görselleri astılar ve kardeşleriyle 

karşılıklı olarak TAC marşlarını 
-Efsane- söylediler, coşkuyla 
“Bom” çektiler. Okul Müdürü Ahu 
Arslan ve Okul Başdanışmanı 
Mrs. Amanda Sunderman’ın açılış 
konuşmalarının ardından, SEV 
Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet 
Yaltır konuşmasında öğrencilere 
ve velilere değerli mesajlar verdi. 
Öğrenci Birliği Başkanı Umut 
Aksu'nun konuşmasının ardından, 

2022-2023 AÇILIŞ TÖRENİ 
2022-2023 OPENING CEREMONY

T A C L I F E
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Ahu Arslan (UAA'87)
Okul Müdürü/Principal

Amanda Sunderman
Okul Başdanışmanı/
Head of School




TAC 2022-2023 Öğretmen 
Kadrosu / TAC Faculty 
2022-2023.
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geride bıraktığımız eğitim ve 
öğretim yılı içerisinde, akademik 
başarılarının yanı sıra sosyal 
sorumluluk projelerinde, sanat, spor 
ve birçok alanda gerçekleştirdiği 
çalışmalar ile her dönemden ön 
plana çıkan ve dönemin en yüksek 
“TAC Onur Puanı”na sahip bir 
öğrenci TAC Mezunlar Derneği 
tarafından ödüllendirildi ve ödülleri 
TAC Mezunlar Derneği Başkanı 
Mehmet Özel tarafından takdim 
edildi. TAC öğretmen kadrosuna bu 
yıl katılan öğretmenlerin öğrencilere 
tanıtılmasıyla tören sona erdi. 
 
TAC opened the 2022-2023 
Academic Year with a special 
ceremony held on Monday, 
September 12, 2022 with the 
participation of all members of 
the school community. Our new 
students, the Prep class, were 
particularly excited as they took 
their seats in the bleachers with 
an applause, while the students in 
other grade levels were happy to 
be rejoined with their school and 
friends. The energetic entrance of 
the 12th graders to the ceremony 
area was a scene of emotional 
moments. Following the opening 
remarks by Ms. Ahu Arslan, the 
School Principal and Mrs. Amanda 
Sunderman, the Head of School, 
Mr. Mehmet Yaltır, Chairman of the 
Board of Trustees of SEV shared 
his sentiments about being a 
part of the TAC family. After the 
remarks of the Student Council 
President, Umut Aksu, the awards 
to the students who completed 
the 2021-2022 academic year 
with highest TAC points in their 
grade levels were presented by 
Mr. Mehmet Özel, the President 
of the TAC Alumni Association. 

Yenal Önen TAC'23,
Cenk Sağlam TAC'24,
Meriç İnal TAC'25,
Selin Alan TAC'26,
Mehmet Özel TAC'90 
(TAC Mezunlar Derneği 
Başkanı/President of the 
Alumni Association)

 Mehmet Yaltır (TAC'67)
SEV Mütevelli Heyeti Başkanı/ 
Health and Education 
Foundation Chairman of 
the Board of Trustees



T A C L I F E
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Sağlık ve Eğitim Vakfı Mütevelli 
Heyeti Başkanı Mehmet Yaltır, 
Açılış Törenindeki konuşmasında 
Mrs. Amanda Sunderman'ın Okul 
Başdanışmanı olarak göreve 
başlaması ile ilgili önemli mesajlar 
verdi: "Bu yıl Tarsus Amerikan’da 
yeni okul liderimiz Amanda 
Sunderman görev yapmaya başladı. 
1888 yılından beri ilk defa bir Kadın 
Yöneticimiz var. Kuruluşundan 
itibaren 1979 yılına kadar erkek 
okulu olan ve bu ders yılına kadar 
erkek müdürler tarafından yönetilen 
Okulumuz için büyük bir yenilik. 
Kendisine başarılar diliyor, hem 
Tarsus Amerikan hem de SEV 
camiasına hoş geldiniz diyorum." 
Değerli Başdanışmanımız Mrs. 
Amanda Sunderman’a TAC Ailesi 
olarak biz de Hoş Geldiniz diyor, 
saygılarımızı sunuyoruz. 

As part of his remarks in the 
Opening Ceremony, Mr. Mehmet 
Yaltır, the Chairman of the Board of 
Trustees at the Health and Education 
Foundation (SEV) introduced Mrs. 
Amanda Sunderman, the new Head 
of School, with these words: "Our 
new school leader, Mrs. Amanda 
Sunderman took the role of the Head 
of School for TAC this year. Since the 
school’s establishment in 1888, this is 
the first time we have a female HoS. 
It is a great change for our school, 
which has been a boys' school 
since its establishment until 1979 
and run by male heads of schools 
until this academic year. I wish her 
success and welcome her to both 
the Tarsus American community 
and the SEV community.” As a 
TAC family, we also welcome Mrs. 
Amanda Sunderman and wish her 
a rewarding experience in Tarsus.

TAC’DE İLK KADIN BAŞDANIŞMAN 
MRS. AMANDA SUNDERMAN
MRS. AMANDA SUNDERMAN, THE FIRST FEMALE HEAD OF 
SCHOOL AT TAC

H A B E R  N E W S
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BİZE VERİLEN EN 
GÜZEL ARMAĞAN OLAN 
CUMHURİYETİMİZİN 99. YILI 
COŞKUYLA KUTLANDI 
TAC HOSTS AN ENTHUSIASTIC CELEBRATION OF THE 
99TH ANNIVERSARY OF THE TURKISH REPUBLIC

“'Efendiler, yarın Cumhuriyeti ilan 
edeceğiz.' Bu sözler üzerinden tam 
99 yıl geçti ve sadece 1 yıl kaldı 
100. yılımızı kutlamaya. Bizler bu 
kutlamayı dört gözle bekliyoruz. 
Bu sözlerin söylendiği gecenin 
sabahını bekler gibi bekliyoruz. 
Bekliyoruz, kuru topraklar gibi 
yağmurun yağmasını. Güzel 
günler görebilmeyi bekliyoruz" 
diyen öğrencilerimiz tarafından 
tören açılışı yapıldı. Fen Bilimleri, 
Matematik ve Müzik Bölümlerinin 
öncülüğünde, öğrencilerimizin 
hazırladığı birbirinden renkli 
performanslar ile Cumhuriyetimizin 
kuruluşunun 99. yılı kutlandı. 
Cumhuriyetimizin öyküsünü 
etkileyici anlatımlarla sunan 

öğrencilerimiz, törene günün anlam 
ve önemini vurgulayan şarkılarla 
devam etti. Ulu Önder Atatürk’ün 
"İstikbal sizlersiniz" sözündeki 
gençlerimize inancımız her zaman 
sonsuz... Aydınlık yarınlar için 
Cumhuriyetimizin 99. yılı kutlu olsun!

The ceremony was opened by 
these words of the student MCs: 
‘Sirs, we will proclaim the Republic 
tomorrow.’ 99 years have passed 
since these words were uttered. And 
we are only one year away from 
celebrating the centennial of the 
Turkish Republic. We look forward 
to this celebration, in the same way 
that they looked forward to the 
morning after that night when these 

words were spoken. In the same way 
that dry land looks forward to rain 
to fall. We look forward to seeing 
better days”. The 99th anniversary 
of the proclamation of the Turkish 
Republic was celebrated with 
colorful performances prepared by 
our students with the leadership 
of the science, mathematics and 
music departments. The story of 
our Republic was told through with 
impressive narrations, and with 
songs emphasizing the meaning 
and importance of the day. We 
firmly believe in the potential of 
the Turkish youth, just like Atatürk 
who describe them as Turkey’s 
future. Happy 99th anniversary 
of the Turkish Republic!



T A C L I F E
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''OLMASAYDIN, 
OLMAZDIK'' 
ATAMIZI SAYGI VE 
ÖZLEMLE ANDIK… 
DON'T REMIND ME THAT IT IS FIVE PAST NINE

Hatırlatmayın bana 
dokuzu beş geçeyi,
Hele puslu geçen o geceyi….
Söyletmeyin kasım adlı iki heceyi,
Bu benim en büyük yasım.
Bu Atam’ın öldüğü tarih, 10 Kasım.

Kahraman Ulusumuzun Büyük Önderi 
ve Cumhuriyetimizin kurucusu 
Mustafa Kemal Atatürk’ün sonsuzluğa 
yolculuğunun 84. yıldönümü, 
hüzünlü bir kasım sabahında, 
Tarsus Amerikan Koleji öğrencileri 
ve öğretmenleri tarafından 
gerçekleştirilen törende saygıyla 
anıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı 
ile başlayan tören, öğrencilerin 
sergiledikleri canlandırmalar, 
oratoryo, şiir ve koro ile devam etti. 
ECHO grubunun performansıyla son 

bulan törende duygulu anlar yaşandı. 
“Beni görmek demek, mutlaka 
yüzümü görmek demek değildir. 
Benim fikirlerimi, benim duygularımı 
anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu 
kâfidir.” diyen Ulu Önder Mustafa 
Kemal Atatürk’ü yaşatmaya 
devam edeceğiz. TAC Ailesi olarak 
Atamızı saygıyla anıyoruz.

that hazy night….
Don't make me repeat those 
syllables: November,
which is my biggest grief.
This is the date our “Ataturk” 
died, on November 10.

Tarsus American College students 
and teachers paid tribute to 
Ataturk at the ceremony held 

in the auditorium to mark the 
84th anniversary of the death 
of Mustafa Kemal Atatürk, the 
founder and the great leader of 
the Turkish Republic on a sad 
November morning. The ceremony, 
which started with a moment of 
silence and the national anthem, 
continued with drama, oratorio, 
poetry and choir performances by 
students. There were emotional 
moments in the ceremony, which 
ended with the performance of the 
ECHO band. “Seeing me doesn't 
necessarily mean seeing my face. If 
you understand my ideas and my 
emotions, this is enough." As TAC, 
we commit to keeping the memory 
of Mustafa Kemal Atatürk alive and 
we remember him with respect.



T A C L I F E
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24 KASIM ÖĞRETMENLER 
GÜNÜ TÖRENİ 
TEACHERS' DAY CEREMONY ON 24 NOVEMBER

Atatürk'ün yıllar sonra, 
"Cumhurbaşkanı olmasaydınız, ne 
olmak isterdiniz?" sorusuna, "Millî 
Eğitim Bakanı olarak eğitim davasına 
hizmet etmek isterdim" diye cevap 
verdiği ve eğitimin millet hayatında 
önemli bir etken olarak gördüğü 
öğretmenlik mesleğinin kutlandığı 
24 Kasım töreni; öğrencilerin 
öğretmen, öğretmenlerin öğrenci 
olduğu kısa bir oyunla başladı. 
Hem anne-baba olma hem de 
öğretmen olmanın önemi ise okul 
öğretmenlerine yapılan sürprizle 
vurgulandı. Çünkü öğrencisini kendi 
çocuğundan ayırmamak, sabahın 
erken saatlerinde kendi yavrusundan 
ayrılıp başka yavrulara anne babalık 
etmekti. Çocuğunu, ateşler içinde 
bırakıp derse koşarken bu arada 

öğrencileri hasta olmasın diye kapıyı 
pencereyi kollamaktı. Çocuğunun 
ilk adımlarını kaçırmaktı. Ama bu 
arada öğrencinin ilk kez senden bir 
şeyler öğrendiğine şahit olmaktı. 
Öğrencilerinin gözlerinde kendi 
çocuğunun gözlerini görmek, 
sesinde sesini duymaktı öğretmen 
olmak... Dağ bayır, köy şehir 
demeden tüm öğrencilere ulaşmak 
anlamına gelmekti öğretmen olmak. 
Tüm bu duyguları içeren Ceyhun 
Atıf Kansu’nun “Dünyanın Bütün 
Çiçekleri” şiiri ise Tarsus Amerikan 
Koleji öğretmenleri tarafından 
seslendirildi. Tören TAC'li Abla ve 
Abilerin eşliğinde sahneye gelen 
kardeş okulumuz Kanberhöyüğü 
Köyü İlkokulu öğrencilerinin tüm 
TAC öğretmenlerine teşekkürlerini 

sunmalarıyla devam etti. Çocukların 
sahneye getirdiği enerjinin 
ardından ECHO grubuna eşlik 
eden öğretmenlerimizin şarkıyı 
hep birlikte seslendirmeleriyle 
tören sona erdi.

Atatürk’s response to the question 
"If you were not the President, what 
would you like to be?" was "The 
Minister of Education, to directly 
serve the cause of education". 
This was a strong indicator of the 
importance he placed on education 
as a vital component of social 
function. The celebration of teaching 
at TAC started with a skit where TAC 
students were teachers and teachers 
acted as students. Then, the 
challenging role of teachers, who are 

T A C L I F E
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also parents, was recognized and 
awarded with the surprise prepared 
by the organizing committee for 
TAC’s parent-teachers. “Being a 
teacher and a parent is not to see 
your student any different than 
your own child. It is leaving one's 
own child in the early hours of 
the morning and parenting other 
people’s children. Or leaving your 
child who has fever at home and 
rushing to the class and watching 
the classroom door and window so 

that your students do not get sick. 
It is missing the first steps of your 
child while witnessing that your 
student hear and learn something 
from you for the first time. It is 
seeing your child's eyes in the eyes 
of your students, and hearing his 
voice in their voice.” Being a teacher 
also means embracing all students, 
in mountains, villages or the city. 
The verses of the poem "All the 
Flowers of the World" by Ceyhun 
Atıf Kansu, which encapsulates 

these feelings, was recited by 
TAC teachers. The ceremony 
continued with the students of 
our sister school Kanberhöyük 
Village Primary School, who came 
to the stage accompanied by 
their student teachers at TAC. In 
their message, they thanked their 
teachers. With this energy brought 
by the children to the stage, the 
ceremony ended with ECHO’s 
performance of a song, with TAC 
teachers singing the vocals.

H A B E R  N E W S
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TAC Ailesinde 5 yıl ve katlarını 
dolduran üyelerimize bu yıl da Talas 
Oditoryumda düzenlenen ayrı bir 
törenle Okul Başdanışmanımız Mrs. 
Sunderman ve Okul Müdürümüz Ahu 
Arslan tarafından plaketleri takdim 
edildi. Kendilerini tebrik ediyor, 
birlikte geçireceğimiz uzun yıllar 
diliyoruz. 

The members of the TAC family who 
completed five years and multiples at 
TAC were recognized with a special 
ceremony and were awarded plaques 
by Mrs. Amanda Sunderman, Head of 
School and Ahu Arslan, the Principal. 
We congratulate them and hope 
to work for more years together.

ÖĞRETMENLER 
GÜNÜ 
KUTLAMALARI 
KAPSAMINDA 
PLAKET GURURU
HONORING LONG-TIME STAFF 
MEMBERS OF TAC ON THE 
TEACHERS' DAY

T A C L I F E
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Okul Aile Birliği tarafından 
organize edilen Öğretmenler 
Günü Kutlamasında ikramların 
Okul Aile Birliği Üyeleri tarafından 
özel hazırlanmış olması TAC 
öğretmenlerini oldukça onurlandırdı. 
Güzel sohbetlerin yapıldığı 
resepsiyonun sonunda takdim 
edilen hediyeler ile mutlu olan 
öğretmenlerimiz adına Okul Aile 
Birliğine teşekkür ediyor, saygılarımızı 
sunuyoruz. 

OKUL AİLE BİRLİĞİNİN 
ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLAMASI
TEACHERS' DAY CELEBRATION OF THE PARENT-TEACHER 
ASSOCIATION

TAC teachers felt very privileged 
with the special celebration of 
teaching by TAC Parent-Teacher 
Association, where the treats were 
prepared by the parents themselves. 
On behalf of TAC teachers, who 
were very pleased for sharing good 
conversations with parents and being 
presented meaningful gifts, we would 
like to thank the Parent-Teacher 
Association for preparing this 
gathering for teacher appreciation.
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FARKLI DÖNEMLERDEN 
TAC MEZUNLARI YENİ 
ÖĞRETMENLERİ YAYLA 
EVİNDE AĞIRLADI 
TAC GRADUATES OF VARIOUS GENERATIONS 
HOSTED NEW TEACHERS AT THE MOUNTAIN HOUSE

1 Ekim Cumartesi günü 
Tarsus Amerikan Koleji (TAC) 
Mezunlar Derneği üyeleri, Tarsus 
Amerikan Koleji ve Tarsus SEV 
eğitim kadrosuna bu yıl katılan 
öğretmenlere, okulun Namrun 
köyündeki yayla evinde “Hoş 
geldiniz” dedi. TAC Ailesinin üyeleri 
gün içerisinde TAC Mezunlar 
Derneğinden Betül Abla’nın 
hazırladığı yiyeceklerin, içeceklerin 
keyfini çıkarıp sohbet ettiler ve 
birbirlerini daha yakından tanıma 
fırsatı buldular. TAC Mezunlar 
Derneği Başkanı Mehmet Özel’in 
(TAC’90), yeni öğretmenlere okulun 
tarihi ile ilgili bilgiler vermesinin 
ardından, değerli mezunumuz 
Akar Burduroğlu da (TAC’63) 
konuşmasında TAC’nin gelecek 
nesillere bırakmayı hedeflediği güçlü 
gelenekler hakkında bilgiler paylaştı. 
TAC Başdanışmanı Mrs. Amanda 
Sunderman, Tarsus SEV Ortaokul 
Müdürü Ayfer Aydın ve Tarsus SEV 
İlkokul Müdürü Çiğdem Özyürekoğlu 
ise yaptıkları konuşmalarında bu 
ailen bir üyesi olmanın ayrıcalığını 

vurguladılar. TAC Mezunlar 
Derneği Üyeleri ve TAC’nin yeni 
öğretmenlerinin bir araya geldiği 
bu özel gün yeni öğretmenlerin, 
civardaki yürüyüş yollarını 
keşfetmek ve Namrun Kalesi’ni 
görmek için yaptıkları yürüyüşle 
devem etti. Bu büyük ailenin bir 
üyesi olmanın gururunu yaşayan 
tüm öğretmenler ve TAC mezunları 
büyüleyici yayla manzaralarını 
fotoğraflarıyla ölümsüzleştirerek 
günü sonlandırdılar.

On Saturday, October 1, members 
of the Tarsus American College 
(TAC) Alumni Association welcomed 
the teachers who newly joined 
the Tarsus American College and 
Tarsus SEV education staff this year 
at the school's mountain house in 
Namrun, Tarsus. The members of 
the TAC family enjoyed the food 
and drinks prepared by Betül Abla 
from the TAC Alumni Association, 
shared a conversation, and had 
the opportunity to get to know 
each other better. After TAC 

Alumni Association President, Mr. 
Mehmet Özel (TAC'90) provided 
information about the history of 
the school to new teachers, and 
Mr. Akar Burduroğlu (TAC'63), 
representing an older generation 
of TAC graduates, shared the 
strong traditions that TAC aims 
to pass on to younger students. 
In their remarks, Mrs. Amanda 
Sunderman, TAC Head of School, 
Ms. Ayfer Aydın, Tarsus SEV Middle 
School Principal, and Mrs. Çiğdem 
Özyürekoğlu, Tarsus SEV Primary 
School Principal, emphasized the 
privilege of being a member of 
this family. This special day which 
brought together the members 
of TAC Alumni Association and 
the new teachers continued 
with a hike to explore the hiking 
tracks in the vicinity and to see 
Namrun Castle. All teachers and 
TAC graduates, proud of being a 
member of this big family, ended 
the day by immortalizing the 
fascinating highland landscapes 
with their photographs.

T A C L I F E
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Akran Destek Dayanışması Projesi 
kapsamında, gönüllü olarak eğitim 
almış olan akran rehberi öğrenciler 
için, 28 Eylül 2022 Çarşamba günü 
10 ve 11. sınıflara yönelik kaynaşma 
etkinliği düzenlendi. 11. sınıf akran 
rehberlerin öncülüğünde farklı grup 
çalışmalarına katılan öğrenciler 
çeşitli oyunlar oynadılar. Psikolojik 
Danışmanlık ve Rehberlik Servisinin 
organize ettiği bu etkinlikte; 
arkadaşlarıyla kaynaşmanın yanında, 
birbirlerini daha yakından tanıma 
fırsatı da bulan Akran Rehberler 
kendilerine daha yüksek hedefler 
belirlediklerini de gururla paylaştılar.

As part of the Peer Counseling 
Project, a meet and greet event for 
the peer counselors of 10th and 11th 
grade who volunteered to receive 
the training was held on Wednesday, 
September 28, 2022. Students 
who participated in different group 
activities under the leadership of 11th 
grade peer counselors played various 
games. In this event organized by 
TAC’s Counseling Department, the 
peer counselors had the opportunity 
to get to know each other better 
and socialize with their friends, 
proudly sharing that they set higher 
goals for themselves than last year.

AKRAN 
REHBERLİĞİ 
KAYNAŞMA 
ETKİNLİĞİ
WELCOMING THE NEW PEER 
COUNSELORS

T A C L I F E
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TAC Akran Rehberliği Projesi; 
öğrencilerimizin hem kendi dönem 
arkadaşlarına hem de diğer alt sınıf 
öğrencilerine akademik, sosyal, 
duygusal alanlarda destek olmasını 
hedefliyor. Proje kapsamında her 
yıl daha fazla öğrenci eğitim alıyor 
ve Akran Rehberliği için gönüllü 
oluyor. TAC’25 Akran Rehberlerimiz 
için Sadık Paşa fuaye alanında 
gerçekleştirdiğimiz kabul töreni 
ile eğitimlerini tamamladıklarını 
belgelediler. Okul Başdanışmanımız 
Mrs. Amanda Sunderman ve PDR 
Bölümünün hazır bulundukları 
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 Mrs. Sunderman, çalışmaya 
katılan öğrencileri tebrik etti. 
Akran rehberlerimizi kutlar, 
başarılarının devamını dileriz.

TAC Peer Counseling Project 
involves students in the process of 
supporting their fellow classmates 
and younger students academically, 
socially and emotionally. Within the 
project, more and more students 
volunteer to be Peer Counselors 

TAC AKRAN 
REHBERLİĞİ 
KABUL TÖRENİ
CERTIFICATE CEREMONY 
FOR TAC’S NEW PEER 
COUNSELORS

every year and receive training.
TAC’s Peer Counselors (class of 2025) 
documented the completion of their 
training with a ceremony held in the 
Sadik Pasha Foyer. In the ceremony 
which saw the participation of 
Mrs Amanda Sunderman, Head of 
School, and the school’s guidance 
counselors, the importance of peer 
counseling training, the meaningful 
role students these students will 
play for TAC, and the responsibility 
on students were emphasized once 
again. Personally expressing the 
special importance of the project for 
her, Mrs. Sunderman congratulated 
the new cohort of peer counselors.

H A B E R  N E W S
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TAC’27 YATILI 
ORYANTASYONU 
TAC'27 BOARDING ORIENTATION

2022-2023 eğitim ve öğretim yılı 
Yatılı Öğrenci Oryantasyonumuz, 
10-11 Eylül 2022 tarihleri arasında 
Cumartesi ve Pazar günleri 
gerçekleşti. Öğrencilerimizin 
oda kuralarını çekip odalarını 
belirlenmesinin ardından sunumlara 
geçildi. İki gün süren etkinlikte 
Yatakhane Ekibi, Revir Personeli 
ve PDR Bölümü tarafından, yeni 
başlayan yatılı öğrenci ve velilerine 
yönelik bilgilendirme sunumları 
yapıldı. Ardından Hazırlık Sınıfı 
Müdür Yardımcımız tarafından 

velilere bilgilendirme toplantısı 
yapılırken, Akran Rehberlerimiz 
ile hazırlık öğrencilerimiz kantin 
alanında tanışma ve sohbet etme 
imkânı buldular. Okul İdarecilerimiz, 
yatakhanede görevli ekibimiz, 
Akran Rehberlerimiz, Psikolojik 
Danışma ve Rehberlik Servisimiz 
ve okulumuza bu yıl başlayan 
yatılı öğrenci ve velilerimizin 
katılımıyla okul bahçemizde güzel 
bir akşam yemeği yendi. Daha sonra 
öğrenciler ailelerinden ayrılarak 
Psikolojik Danışmanlarımız ile 

birlikte kaynaşma etkinliğinde 
bir araya geldiler. İlk günün 
ardından sıcak ama güzel bir 
Tarsus sabahına uyanan öğrenciler, 
kahvaltı sonrasında psikolojik 
danışma ve rehberlik ekibi ve Akran 
Rehberleriyle tekrar bir araya 
geldiler. Oryantasyon programının 
ikinci gününde 10. sınıf Akran 
Rehberlerimiz, okula yeni başlayacak 
kardeşlerine etkinlik ve oyunlarla 
liderlik ettiler. Yatılı hazırlık sınıfı 
öğrencilerimiz ve akran rehberlerimiz 
birlikte eğlenceli zaman geçirdiler. 
Aynı anda diğer PDR ekibimiz ile 
yatılı öğrenci velilerimiz bir araya 
geldiler. Etkinliklere, velilere yönelik 
paylaşım toplantısıyla devam 
edildi. Velilerimizin aktif katıldıkları 
etkinliklerde hem birbirlerini daha 
yakından tanıma hem de duygu 
ve düşüncelerini paylaşma imkânı 
buldular. Oryantasyon programı 
kapsamında yatılı öğrencilerimiz, 

T A C L I F E
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yatakhanede görevli öğretmenleri ve 
profesyonel rehber eşliğinde Tarsus 
turuna da katıldılar. Hem okula hem 
öğretmenlerine hem de arkadaşlarına 
alışma yolunda hızlı adımlar atan 
öğrencilerimizin mutlulukları 
yüzlerine yansıdı. Öğrencilerin 
hızlı uyumu ve mutluluğu ise 
en çok velilerimizi sevindirdi.

Our Boarding Student Orientation 
for the 2022-2023 academic year 
was held during the weekend 
before the start of the school (10-
11 September 2022). Following the 
lottery for our students to pick their 
rooms, the presentations started. 
During the weekend, informative 
presentations were offered by the 
dormitory team, infirmary staff and 
the counseling department to the 
new boarding students and their 
parents. Then, while an information 
meeting was held for the parents by 

the Vice Principal in charge of prep 
classes, while our peer counselors 
and prep students met in the 
canteen and had the opportunity to 
chat. A dinner was organized in our 
school garden with the participation 
of school administrators, the 
dormitory team, TAC’s peer 
counselors, guidance counselors, 
and our boarding students and 
parents who joined the big TAC 
family this year. Later, the students 
said goodbye to their families and 
got to know one another during 
the ice breakers organized by our 
guidance counselors. Waking up to 
a warm but beautiful Tarsus morning 
after the first day, the students met 
with the school counselors and the 
peer counselors after breakfast. On 
the second day of the orientation 
program, TAC’s peer counselors in 
grade 10 led a series of activities 
and games which helped boarding 

students of the prep class and 
students from older grade levels 
spend a fun time together. During 
the weekend, the other members 
of the school counseling team 
and parents of boarding students 
met in a sharing session. Through 
various activities in which our 
parents actively participated, they 
had the opportunity to both get 
to know each other better and 
share their sentiments about this 
new experience. As part of the 
orientation program, boarding 
students also participated in a tour 
of Tarsus, accompanied by their 
teachers in the dormitory and a 
professional guide. The happiness 
of the students, who took a fast 
track to getting used to their new 
environment, their teachers and 
their friends, was reflected on their 
faces, which also made their parents 
confident as they were leaving.

H A B E R  N E W S
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AKRAN REHBERLERİ VE 
HAZIRLIK ÖĞRENCİLERİ 
ORYANTASYON ETKİNLİĞİ 
ORIENTATION FOR PREP STUDENTS 
BY PEER COUNSELORS

10. ve 11. sınıf akran rehberler 
tarafından 8 Ekim 2022 tarihinde, 
Hazırlık sınıflarına yönelik etkinlik 
gerçekleştirildi. Psikolojik Danışma ve 
Rehberlik Servisinin organize ettiği bu 
etkinliğin amacı eğlenerek birbirlerini 
daha yakından tanıma ve kaynaşma 
fırsatı sağlamaktı. Her detayı önceden 
düşünülmüş ve planlanmış olan 
farklı oyun ve aktivitelerin ardından 
öğle yemeğine geçildi. Akran 
rehberlerin ikram ettikleri Tarsus’a 
özel fındık lahmacunları hep birlikte 
keyifle yediler. Öğle yemeğinin 
ardından başlayan ‘’TAC Akran 
Rehberliği’’ pankart boyama etkinliği, 

birbirlerinin ve hatta psikolojik 
danışmanların dahi yüzlerini 
boyamaları ile son buldu. Her anının 
muhteşem geçtiği bu etkinliğe 
katkısı olan başta Akran Rehberler 
olmak üzere Psikolojik Danışma 
ve Rehberlik Bölümüne teşekkür 
ediyor, saygılarımızı sunuyoruz.

An event for the prep class students 
was held on 8 October by the peer 
counselors in Grades 10 and 11. The 
purpose of this event organized 
by TAC Counseling Department, 
was to provide the opportunity for 
fun while helping students to get 

to know each other better and to 
socialize. After the different games 
and activities, every detail of which 
were pre-planned, it was time for 
lunch when the group was treated 
to the delicious Tarsus lahmacun 
served by the peer counselors. The 
"TAC Peer Counseling" poster making 
activity, which started after lunch, 
ended with students painting each 
other’s faces, and even the guidance 
counselors’ faces! We would like to 
thank the Counseling Department, 
especially the peer counselors, for 
organizing this gathering, where 
every moment was special.

T A C L I F E



25

H A B E R  N E W S



26

Okulumuzda ikinci yabancı dil eğitimi 
konularının eğlenceli etkinlikler ile 
pekiştirilmesi hedeflenmekte. 9. 
sınıf öğrencileri Almanca dersinde 
‘’vücudun bölümleri ve organlar’’ 
konulu kelime çalışmasını çizim ve 
görsellerle desteklenerek öğrendiler. 
Öğrenciler bu çalışmaya aktif katılım 
sağlayarak, araştırma ve grup içinde 
çalışma becerilerini de geliştirdiler. 
Çalışma sonunda ortaya çıkan ürünler 
sınıfın ve koridorun duvarına asıldı.

At TAC, the learning in second 
foreign language classes is 
reinforced with fun activities. 
9th grade students learned the 
vocabulary of body parts and 
organs, supported with the use of 
drawings and visuals in the German 
lesson. Students also developed 
their research and teamwork skills 
through active participation. The 
products that emerged at the end 
of were displayed on the walls of 
the classroom and the hallway.

ALMANCA 
DERSİNDE 
ETKİNLİKLER 
BAŞLADI
ACTIVITIES IN GRADE 9 
GERMAN LESSONS
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Okul Aile Birliği Toplantısı 
sonrasında, Okul Aile Birliğinin 
tüm üyelerinin katılımlarıyla bu 
yılın ilk “Yatılı Öğrenci için Anne 
Yemekleri” etkinliği gerçekleşti. Okul 
Aile Birliğimizin ve velilerimizin de 
destekleriyle büyük bir özveriyle 
hazırlanan akşam yemeğinde, 
okulumuzdaki yatılı öğrencilerimiz 
ile yeniden bir araya gelindi. 
Geleneksel hale gelen bu güzel 
etkinlikteki yemeklerin hepsi 
öğrencilerin istekleri doğrultusunda 
hazırlandı. Birbirinden farklı ev 
yemeğinin bir arada olduğu 

ANNE 
YEMEKLERİNİN 
SUNULDUĞU 
"GELENEKSEL 
YATILI ÖĞRENCİ 
AKŞAM YEMEĞİ"
PTA’S TRADITIONAL DINNER 
FOR BOARDING STUDENTS 
WITH HOME MADE MEALS

masalara yatılı öğrencilerimiz büyük 
ilgi gösterdi. Öğrencilerimiz için 
sevgiyle hazırlanan lezzetli ikramları 
keyifle ve iştahla yedikleri gözlerden 
kaçmadı. Özenle hazırlanmış bu 
güzel yemekler ve emekleri için tüm 
Okul Aile Birliği üyelerimizle birlikte 
katkıda bulunan tüm velilerimize 
teşekkürlerimizi sunuyoruz.

After the TAC PTA meeting, the 
first “Home-Cooked Dinner for 
Boarding Students” of the year was 
held with the participation of the 
parents from the Parent-Teacher 

Association. The dinner, prepared 
with great commitment and support 
of the Parent-Teacher Association 
and parents, brought together 
boarding students and other 
members of the school community. 
The menu for the evening, which 
brought a “taste of home” to our 
boarding students, were designed 
in line with the student wishes 
and the delicious treats were very 
much enjoyed by the students. TAC 
thanks all members of the Parent-
Teacher Association and the parents 
who contributed to the evening.
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Avrupa'daki en büyük siyasi 
tartışma, kültürlerarası diyalog 
ve gençlik platformlarından biri 
olan Avrupa Gençlik Parlamentosu 
(European Youth Parliament- EYP) 
bu yıl Tarsus Amerikan Kolejinin ev 
sahipliğinde geçekleşti. 1987 yılında 
kurulan, düzenlediği ulusal ve 
uluslararası oturumlarda geleceğin 
Avrupalı liderlerini bir araya getiren 
Avrupa Gençlik Parlamentosunun 
bu yıl 2. Bölgesel konferansı Avrupa 
Gençlik Konferansı organizasyonu 
liderliğinde başarılıyla tamamlandı. 
Tarsus Amerikan Koleji EYP 
Kulübü 2022 yılının başından 
itibaren yoğun bir şekilde çalıştığı 
parlamento organizasyonunu, 
kulüp üyeleri ve organizasyon 
ekibinin büyük çabaları sonunda 
21-24 Ekim 2022 tarihleri arasında 
gerçekleştirdi. Sağlam bir İngilizce 
bilgisine sahip olunmasını 
gerektiren konferansa 100’e yakın 
öğrenci katıldı. Avrupa Gençlik 
Parlamentosu’na (EYP); Avusturya, 
Yunanistan ve Türkiye’nin birçok 



AVRUPA GENÇLİK 
PARLAMENTOSU (EYP) 
TARSUS AMERİKAN 
KOLEJİNDE 
TAC HOSTS 2ND REGIONAL CONFERENCE OF 
THE EUROPEAN YOUTH PARLIAMENT

yerinden geleceğin liderlerini 
yetiştiren okulların akademik 
rehberleri, delegeleri, komite 
başkanları ve medya ekibi 
katılarak dört gün boyunca 
unutamayacakları bir konferans 
deneyimi yaşadılar. Konferansın son 
günü gerçekleştirilen parlamento 
birleşiminde ulusal ve evrensel 
sorunları değişik açılardan ele 
alarak bu sorunlara olası çözümler 
getirecekleri önerilerini sundular. 
Bu çözüm önerileri parlamento 
birleşiminde oylanarak sonuçlandı. 
Avrupa’nın çeşitli sorunlarına 
çözüm arayan delegelere rehberlik 
eden bu etkinlikte TAC öğrencileri 
mükemmel bir deneyimin yanı sıra 
hiç kopmayacak arkadaşlar da 
edinmenin mutluluğunu yaşadılar. 
Öğrencilerimiz bu organizasyondaki 
başarıları ve İngilizce akademik 
yetkinlikleriyle bizleri bir kez daha 
gururlandırdı. Organizasyonda 
emeği geçen öğrencilerimizi ve 
öğretmenlerimizi tebrik ediyor, 
başarılarının devamını diliyoruz.

The regional conference of the 
European Youth Parliament (EYP), 
one of the largest political debate, 
intercultural dialogue and youth 
platforms in Europe, was hosted 
by Tarsus American College this 
year. The 2nd Regional Conference 
of the European Youth Parliament, 
established in 1987 to bring 
together the prospective leaders 
of Europe through both national 
and international sessions, was 
successfully led by the European 
Youth Conference organization. The 
event which took place on 21-24 
October 2022 was made possible 
with the efforts of the EYP Club of 
Tarsus American College and the 
organizing committee, the members 
of which have been working 
intensively since the beginning 
of 2022. Nearly 100 students 
attended the conference, which 
required strong skills in English. 
Among the participants of the 
conference were academic student 
leaders, delegates, committee 
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chairs and media team who 
came to Tarsus from schools 
in Austria, Greece and Turkey, 
being part of an unforgettable 
conference experience over 
four days. At the parliamentary 
assembly held on the last day 
of the conference, the students 
presented their proposals 
towards a solution for various 
national and global problems, 
using different perspectives. 
These draft resolutions were 
voted on during the assembly. 
At the event, which guided 
the student delegates in the 
process of looking for solutions 
to many different problems 
in Europe, TAC students 
learned a lot and built strong 
friendships. We were proud to 
see their success in organizing 
an international event as well 
as strong skills in English. TAC 
community congratulates the 
students and teachers who 
worked on this successful event.
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12 IB sınıfı öğrencilerimiz, TOK 
“Bilgi Kuramı” dersi çalışmalarının 
bir ürünü olan, uzun soluklu bir 
çalışmanın sonucunda ortaya çıkan 
sergilerini, 30 Eylül 2022 Cuma 
günü okulumuzun tarihi Sadık Paşa 
Konağı'nda başarıyla sundular. 12 
IB öğrencilerinin bilginin doğasını 
ve kaynağını güncel yaşamlarından 
objelerle anlattıkları bu serginin 
dinleyicileri ise 10 IB ve 11 IB 
sınıfındaki kardeşleriydi. 12 IB sınıfı 
öğrencilerimiz, TOK derslerinde 

2022-2023 AKADEMİK DÖNEMİ 12 IB SINIFLARININ 
BİLGİ KURAMI SERGİSİ
2022-2023 ACADEMIC YEAR GRADE 12 IB TOK EXHIBITION

edindikleri deneyimlerini IB 
yolculuğuna yeni başlamış olan 
kardeşlerine bu sergi aracılığıyla 
aktardılar. Kendilerini yürekten 
kutluyor, başarılarının devamını 
diliyoruz.

The IB students in grade 12 
successfully displayed the products 
of their dedicated long-term work in 
TOK (Theory of Knowledge) lesson 
on Friday, September 30, 2022 at 
TAC’s historic Sadık Paşa Mansion. 

The audience of this exhibition, 
where the IB seniors explained the 
nature and source of knowledge 
using objects from their daily lives, 
were the 10IB and 11 IB classes. 
During the exhibition, senior IB 
students shared their learning 
experiences in the TOK classes 
with younger students who have 
just started their IB journey. TAC 
appreciates the hard work of grade 
12 IB students and wishes them 
continued success.
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“Bilmişlik taslayan biri olarak ben 
kimim ki, başkalarının yaptığı işleri ve 
yanılgılarını eleştiriyorum? Kibir öyle 
bir şeydir ki, herkese musallat olabilir. 
Kesinlikle kibirli olmadığını ileri 
sürmek de kibirdir. Zaten bu durum 
birçok kadim kültürün destanlarında, 
mitlerinde ve tragedyalarında da 
görülür.” Bir Öğretmen, Bir Kitap 
söyleşi etkinliklerinin ilki 29 Kasım 
Salı günü gerçekleşti. Türk Dili 
ve Edebiyatı öğretmeni Özlem 
Özdemir seçmiş olduğu Kibrin Tarihi 
isimli kitap ile ilgili paylaşımlarda 
bulunurken kitabın yazarı Ari Turunen 
ve çevireni Özge Acıoğlu da canlı 

KİBRİN TARİHİ KİTABININ YAZARI ARİ TURUNEN VE 
KİTABIN ÇEVİRENİ ÖZGE ACIOĞLU CANLI YAYINLA 
KİTAP SOHBETLERİ ETKİNLİĞİMİZE KATILDI
ARI TURUNEN, THE AUTHOR “THE HISTORY OF ARROGANCE”, AND ÖZGE ACIOĞLU, THE 
TRANSLATOR OF THE BOOK, JOINED OUR “BOOK TALKS” ONLINE

yayınla etkinliğie konuk oldu. Kitaplar, 
yazarlık deneyimi, çeviri serüveni 
ve kitabın Türkiye’de basımı ile ilgili 
soruları yanıtlayan konuklarla keyifli 
ve öğretici sohbetler gerçekleştirildi. 

“Who am I to arrogantly criticize 
other people's work and mistakes? 
Arrogance is such a thing that it can 
haunt anyone. It is even arrogant to 
claim that you are not arrogant at 
all. This vice has been portrayed in 
various epics, myths and tragedies 
of many ancient cultures.” The first 
one of the book talks titled “One 
Teacher, One Book” was hosted on 

Tuesday, November 29. While Ms. 
Özlem Özdemir, one of the Turkish 
Language and Literature teachers, 
shared from the book “The History 
of Arrogance”, we were honored 
by the participation of the author 
of the book, Ari Turunen and the 
translator of the book into Turkish, 
Özge Acıoğlu, in the event via live 
broadcast. The conversation with 
our guests was very enjoyable and 
enlightening, as they answered our 
questions on books, experience of 
an author, its translation, and the 
process of publishing the book in 
Turkey.

H A B E R  N E W S
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17-21 Ekim Akademik Dürüstlük 
Farkındalık Haftası kapsamında, 
akademik dürüstlük anlayışını 
desteklemek amacıyla, okulumuzda 
her yıl bilgilendirici ve eğlenceli 
çalışmalar yapılmaktadır. Okul 
kütüphanemizin araştırma dersleri 
çalışmaları, öğrencilerimize tüm 
eğitim hayatları süresince rehberlik 
etmeyi amaçlamaktadır. 4 Ekim 
2022 tarihinde, 10 IB ve 11 IB sınıfı 
öğrencileri için IBDP’nin temel 
öğesi olan Bitirme Tezi (EE) süreci 
ve bu süreçte etik öğrenmeyi 
destekleyici çalışmalara yer verildi. 
Çalıştayın ilk bölümünde "bilginin 
etik kullanımı, alıntı ve atıf yapma, 
kaynakça oluşturma, web tabanlı 
kaynak oluşturma araçlarının ve 
veri tabanlarının kullanımı" ile ilgili 
yol gösterecek bilgiler paylaşıldı. 
İkinci bölümde ise öğrencilerin grup 
çalışmasını amaçlayan etkinlikler 
düzenlendi. Akademik dürüstlük 
senaryoları üzerinde tartışma 
gruplarına katılan öğrenciler, 
yararlanılan kaynakları ve yapılan 
alıntıları inceleme fırsatı buldular.

IBDP BİTİRME 
TEZİ (EE) 
ÇALIŞTAYI 
/ KORKUT 
BERİKER 
KÜTÜPHANESİ
IBDP EXTENDED ESSAY 
(EE) WORKSHOP / KORKUT 
BERIKER LIBRARY

As part of the "Academic Honesty 
Awareness Week" on 17-21 October, 
informative and fun activities 
are organized at TAC to support 
the community understanding 
of academic honesty. The library 
research skills lessons held in 
the school library help guide 
our students throughout their 
academic lives. On October 4, 
2022, activities were held around 
the Extended Essay (EE) process, 
which is a core element of IBDP, 
for 10 IB and 11 IB students, as 

well as those supporting ethical 
learning. In the first part of the 
workshop, information which guide 
the "ethical use of information, as 
creating citations, in-text citations, 
creating works cited page, use 
of online citation generators and 
online databases" were shared. In 
the second part, group activities 
were organized. Students who 
participated in discussions on 
various academic honesty scenarios 
examined the sources used and 
cited in sample research paper.
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Latince kökenlerini incelediğimiz 
zaman, “terra, toprak; aquarium, 
fanus” ifadelerini görebiliriz. Bu iki 
kelime bir araya gelince ise fanus 
içindeki toprak olarak anlaşılabilir. 
Botanik alanından baktığımızda ise 
cam fanus içinde bitki yetiştirme 
faaliyeti olarak ifade edebiliriz. 
Teraryum sadece bir faaliyet değil 
aynı zamanda botanik sanatıdır 
diye de bir ekleme yapalım. Çeşitli 
ölçülerde ve biçimlerde üretilen 
cam fanusların içinde, minyatür bir 
bahçedir teraryum. Çok eskilere 
gidildiğinde 1827 yılında Dr. Ward 
çalışmalarını bitkiler üzerine 
yoğunlaştırmıştır. Bitkilerin tozdan 
ve hava kirliliğinden dolayı ölmesine 
şahit olduktan sonra bir çare bulmak 
istemiş. Bitkileri korumak için de 
bir süre cam içinde yetiştirmeyi 
denemiş. Denemelerinin sonucunda 
bazı bitkilerin cam içinde uzun 
süre yaşadığını gözlemlemiştir ve 
teraryum bu şekilde hayatımıza 
girmiştir. Teraryum estetik açıdan, 
klasik saksılardan daha çekici bir 
görünüme sahiptir. Öğrencilere 
bitkilerin gelişimini anlatmak için 
ise oldukça etkileyici bir görsel 
malzemedir. Teraryum; herkes için 
etkili ve faydalı olan bir tür bitki 
düzenleme eylemidir. Açık ve kapalı 
sisteme sahip olacak şekilde iki 
türlü terraryum hazırlanmaktadır. 
Öğrencilerimizin hem kendi 
okul bahçelerini ekolojik açıdan 
tanımalarını hem de toprağa ve 

IB ÖĞRENCİLERİ İLE DIŞARDA DERS 
"TERRARYUM YAPIMI"
TAKING THE LESSON OUTSIDE: “BUILDING A TERRARIUM” WITH IB STUDENTS

canlıya dokunarak çevreye olan 
bilinçlerini geliştirme amaçlı 
IB öğrencileri için dışarda ders 
programı gerçekleştirildi. 10 ve 11. 
sınıf IB öğrencileri, 9 Ekim günü, 
ESS dersinde okul bahçesinde kapalı 
sistem terraryum yapma fırsatı 
buldular. Yapılan bu çalışmada 
öğrencilerimizin de oldukça keyif 
aldıklarını gözlemlemek bizleri çok 
mutlu etti.

When we look at the ethymology 
of the word “terrarium”, “terra” 
is earth, while “aquarium” means 
bell-jar in Latin. It can therefore 
be literally translated as “earth 
in a bell-jar”. From the botanical 
perspective, it is the activity of 
growing plants in a glass bell jar. 
Terrarium is not only an activity, 
but also a botanical art. It is a 
miniature garden inside glass bell-
jars in various sizes and shapes. 
Going back to ancient times, to 
1827, Dr. Ward focused his studies 
on plants. After witnessing plants 
dying from dust and air pollution, 
he wanted to find a solution, which 
included trying to grow plants in 
glass to protect them. As a result 
of his experiments, he observed 
that some plants lived in the glass 
for a longer time. This is how the 
use of terrarium entered our lives. 
Aesthetically, terrarium looks more 
appealing than the classic pots. It is 
an impressive visual tool to explain 

the growth of plants to students. 
It is a kind of an effective plant 
arrangement. There are two types 
of terrariums, built in an open or a 
closed system. In order to introduce 
the concept to the students, the 
ESS lesson for IB students was held 
outside the classroom so that the 
students see the own school garden 
from an ecological point of view, 
raising environmental awareness 
touching the soil and living things. 
On October 9, IB students in grades 
10 and 11 grade had the opportunity 
to build a closed system terrarium 
in the school garden as part of their 
ESS lesson. We were very happy 
to observe that our students also 
enjoyed this hands-on activity.
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Okulumuzun Avrupa Gençlik 
Parlamentosu (EYP) Kulübü 
öğrencileri 24-25 Aralık 2022 
tarihleri arasında Gebze'de TEV 
İnanç Türkeş Özel Lisesinde 
gerçekleşen Avrupa Gençlik 
Parlamentosu 101 ve 201 eğitimlerine 
katıldılar. Eğitim süresince 
öğrencilerimiz birçok becerilerini 
geliştirirken, aynı zamanda 
akademik, organizasyon ve medya 
alanında çeşitli modüller aldılar. 
Öğrencilerimiz bu eğitimle birlikte 

AVRUPA GENÇLİK PARLAMENTOSU (EYP) KULÜBÜ 
ÖĞRENCİLERİMİZ EYP TÜRKİYE'NİN DÜZENLEDİĞİ 
EĞİTİME KATILDILAR!
TAC’S EUROPEAN YOUTH PARLIAMENT (EYP) CLUB ATTENDED THE TRAININGS BY EYP TURKEY

Avrupa Gençlik Parlamentosu 
Türkiye'nin resmi üyesi oldular ve 
gelecek dönemlerde Avrupa'nın 
dört bir yanında farklı konferanslar 
ve eğitimlere katılım sağlayacaklar. 
Öğrencilerimizle gurur duyuyor, 
başarılarının devamını diliyoruz.

Students of the TAC European Youth 
Parliament (EYP) Club attended 
the “European Youth Parliament 101 
and 201” trainings hosted by TEV 
İnanç Türkeş Private High School in 

Gebze on 24-25 December 2022. 
TAC students practised many skills 
during their studies in various course 
modules in the fields of academic, 
organization, and media. With these 
trainings, our students became the 
official members of the European 
Youth Parliament of Turkey and 
will continue to participate in the 
upcoming conferences and trainings 
across Europe. We are proud of the 
TAC’s official EYP members and 
wish them continued success.
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Okulumuz Sosyal Bilimler 
Bölümü 21-22-23 Ekimde, 10. 
sınıf öğrencilerinin katılımıyla; 
tarih, coğrafya ve din kültürü ve 
ahlak bilgisi dersleri kazanımları 
kapsamında disiplinler arası bir 
gezi düzenledi. Gezide, öğrencilere 
çevrelerini, dünya toplumlarının 
sosyal, kültürel ve ekonomik 
değerlerini tanıtmak amacıyla 
Kasımiye Medresesi, Deyrul Zaferan 
Manastırı, Ulu Cami, Mor Gabriel 
Manastırı, Kiweks Ezidi Köyü ve 
Dara antik kenti gezildi. Ayrıca 
öğrencilerin kültürel değerler 
çerçevesinde yetişmelerine katkıda 
bulunmanın yanı sıra insan doğası 
ve din arasında ilişki kurdukları, M.Ö. 
döneme ait, yeryüzündeki başlıca 
yerleşim alanları arasında sayılan 
Göbeklitepe’ye ziyarette bulunuldu.

TAC Social Sciences Department 
organized an interdisciplinary field 
trip with 10th graders on October 
21-22-23 designed towards some 
of the learning attainments in 
history, geography and religion and 

TARSUS 
AMERİKAN 
KOLEJİ 
MEZOPOTAMYA 
VE GAP 
TURUNDA
TAC STUDENTS TRAVEL 
THROUGH TIME IN ANCIENT 
MESOPOTAMIA

ethics courses. Visiting Kasımiye 
Madrassa, Deyrulzaferan Monastery, 
the Great Mosque, Mor Gabriel 
Monastery, Kiweks Ezidi Village and 
the ancient city of Dara, students 
were introduced to the social, 
cultural and economic values of 
ancient civilizations. One of the 

stops were Göbeklitepe, which 
is considered as one of the most 
ancient area of human settlement 
on earth, which helped students 
establish links between human 
nature and religion. Overall, the 
trip served the goal of reinforcing 
cultural understanding in students.
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GELENEKSEL GÖRÜCÜ USULÜ 
KİTAP ŞENLİĞİ 
“BOOKS IN DISGUISE” FESTIVAL AT TAC
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TAC Hazırlık sınıfı öğrencileri bu 
yıl beşincisi gerçekleşen Görücü 
Usulü Kitap Şenliği ile muhteşem bir 
gün yaşadı. Türk Dili ve Edebiyatı 
Bölümü öğretmenlerinden Aslı 
Akın ve Sevil Ceber öncülüğünde 
gerçekleşen bu etkinlikte amaç, 
öğrencilere kitapların yazılı birer 
edebi eser olmaktan öte anlamlar 
taşıyan varlıklar olduğunu 
göstermekti. Festivale üç farklı 
kategoride hazırlanan öğrenciler, 
kitaplar ile aslında ne çok şey 
tasarlanabileceğini öğrendiler. 
Hazırlık sınıfı öğrencilerinin her 
birinin senenin başından itibaren bir 
kitap okuması sağlandı. Öğrenciler 
sonrasında; kitapların kapaklarını 
yeniden yarattı, içerisinde yer 
alan bir kahramanın kostümünü 
tasarladı ve kitaba yönelik bir 
fragman oluşturdular. Yazar 
ve kitap isimleri açıklanmadan 
etkinlik günü Sadık Paşa’da 
sergilenen kitaplardan tasarımını 
beğendiklerini seçtiler. Üç farklı 
kategori için üç farklı jüri kararı ile 
Talas Oditoryum’da yapılan törende 
“En İyi Kitap Kapağı Tasarımı” 
kategorisinde Umut Alaltun, 
“En Yaratıcı Kostüm Tasarımı” 
kategorisinde Adar Yankı Şener 
ve “En İyi Video” kategorisinde 
ise Alisa Damla Ateş birincilik 
ödülüne layık görüldü. Birbirinden 
çarpıcı kostümler ve kitaplar 
tasarlayan hazırlık sınıfı öğrencileri 
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etkinlik sonundaki resepsiyon 
ve Stickler önündeki fotoğraf 
çekimi ile günü tamamladılar.

Prep students were treated to a 
wonderful experience at the “Books 
in Disguise” Festival, which saw 
its fifth year at TAC. The event, 
which was led by Ms. Aslı Akın and 
Ms. Sevil Ceber, teachers from the 
Department of Turkish Language 
Arts, was designed to show 
students that, beyond being written 
manuscripts, books hold deeper 
meanings and that they can be 
“alive”. The students, who prepared 
for the festival in three different 
categories, discovered how many 
different covers under which a book 
can be “disguised”. The department 
made sure that each prep student 
starts reading a Turkish book in the 
beginning of the year outside their 
prescribed reading. After finishing 

their books, they redesigned the 
covers of the books, thought 
about the costume of a character, 
and created a trailer for the book. 
Before the names of the authors 
and books were revealed, they 
picked the ones they liked, only 
by looking at the cover designs, 
when the books were exhibited 
in Sadık Pasha on the day of the 
event. In the ceremony held in Talas 
Auditorium, the awards decided 
by three different juries for the 
three categories were presented: 
Umut Alaltun was awarded for 
"Best Book Cover Design", while 
Adar Yankı Şener received the prize 
for the "Most Creative Costume 
Design", and Alisa Damla Ateş for 
the "Best Video" category. The prep 
students, who designed stunning 
costumes and books, ended the 
day with a reception and taking 
snapshots in front of Stickler.
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Zamansız klasiklerden epik 
fantezilere, gençlik edebiyatından 
dünya edebiyatına, öğretmenlerin 
öğrencileri için seçtikleri kitaplar, 
Korkut Beriker Kütüphanesinde 
“Öğretmen Favorileri” köşesinde 
birinci dönem süresince sergilendi.

In the "Teacher Favorites" section 
of the Korkut Beriker library, you 
can check the books handpicked 
by teachers for their students, 
varying from timeless classics 
to epic fantasies, from youth 
literature to world literature. This 
section will stay open during the 
first semester. Happy reading!

TARSUS 
AMERİKAN 
KOLEJİ 
ÖĞRETMENLERİ 
FAVORİ 
KİTAPLARINI 
PAYLAŞIYOR!
TAC TEACHERS SHARE THEIR 
FAVORITE BOOKS!
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11 Ekim 2022 Salı günü, 10E IB sınıfı 
öğrencilerimiz Türk Dili ve Edebiyatı 
dersinde “Kırmızı Pazartesi” kitabı 
üzerine, “Mahkeme” öğretim 
tekniğini kullanarak kitap içerisinde 
gözden kaçmış olabilecek önemli 
detayları daha anlaşılır hale getirme 
çalışmaları yaptılar. Yazarın kitapta 
okuyucuyu düşündürmeyi de 
amaçlayarak açıklamadığı, Santiago 
Nasar’ın suçu işleyip işlememesi 
durumundan da ortaya çıkan, ikiz 
kardeşlerin suçluluk seviyesi üzerine 
kurulan mahkemede ikizler, jüri ve 
hâkim tarafından suçlu bulunarak, 
ağırlaştırılmış müebbet cezasına 
çarptırıldı. Yaratıcılıklarını kullanarak 
rollerine uygun giyinen öğrenciler, 
aynı zamanda karakterlerin rollerine 
bürünmeyi de başarılı bir şekilde 
sergilediler. Okuyucunun kitap 
hakkında düşünmesini hedefleyen 

SATIRLAR 
ARASI ADALET: 
“İŞLENECEĞİNİ 
HERKESİN 
BİLDİĞİ BİR 
CİNAYETİN 
ÖYKÜSÜ”
JUSTICE BETWEEN THE 
LINES: “THE STORY 
OF A A MURDER THAT 
EVERYONE KNOWS WILL BE 
COMMITTED”

bu çalışma, aynı zamanda öğrenciye 
sosyal, özyönetim, iletişim, araştırma 
becerilerini geliştirme yönünde de 
oldukça katkı sağladı. Sergiledikleri 
başarılı performanslarıyla bizlere 
bir kez daha TAC’li olmanın 
ayrıcalığını hissetme fırsatı sağlayan 
öğrencilerimizi tebrik ediyor, 
başarılarının devamını diliyoruz.

On Tuesday, October 11, 2022, IB 
students of 10-E were involved 
in the instruction technique of 
“courtroom” in their study of the 
book "Red Monday" by Gabriel 
Garcia Marquez in their Turkish 
Language and Literature class to 
bring to light important points 
that may have been overlooked in 
the novel. In the courtroom which 
was set-up to discuss the level of 
guilt of twin siblings, which partly 

is related to whether Santiago 
Nasar committed the crime or not, 
which was not clarified in the book 
with the aim of making the reader 
think. The “verdict” of the student 
jury and the judge was that the 
twins were guilty to be convicted 
with aggravated life sentence. The 
students who were also dressed 
for their roles using their creativity, 
were successful in playing the 
various characters in the book. The 
lesson activity, which encouraged 
student reflection on the book, 
helped develop student social skills, 
self-management, communication, 
while contributing to their research 
skills. We congratulate our students 
who made us feel, once again, 
the privilege of being a member 
of the TAC community with their 
successful performances.
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Mersin Üniversitesi Öğretim 
Üyesi, İnsan ve Toplum Bilimleri 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Taşkıner 
Ketenci 6 Aralık Salı günü 10. sınıf 
öğrencileriyle bir araya geldi. 
Haydar Göfer Oditoryumunda 
gerçekleşen sunumunda Ketenci, 
“Aydınlanma Felsefesi” hakkında 
çok önemli paylaşımlarda bulundu. 
“Sapere aude” (cesaret et) 
sloganının Aydınlanma döneminin 
en belirgin özelliği olduğunu 
vurgulayan Ketenci konuşmasını, 
Kant’ın “Aydınlanma, insanın kendi 
suçu ile düşmüş olduğu bir ergin 
olmama durumundan kurtulmasıdır. 
Bu ergin olmayış durumu ise, 
insanın kendi aklını bir başkasının 
kılavuzluğuna başvurmaksızın 
kullanamayışıdır” sözleriyle 
sürdürdü. Aydınlanma Dönemi 
öncesinde Orta Çağ felsefesinden 
ve tarihsel sürecinden de bahseden 
Ketenci; dogmalara karşı çıkmanın, 
eleştirel ve akılcı bir düşünme 
biçimini benimsemenin Aydınlanma 
dönemi kadar günümüz açısından 
da önemli olduğunu vurguladı. 
Öğrenciler sunumu büyük bir 
ilgisiyle dinlendi ve sempozyum 
öğrencilerden gelen soruların 
yanıtlanmasıyla son buldu.

Prof. Dr. Taşkıner Ketenci, Dean 
of the Faculty of Humanities and 
Social Sciences at Mersin University, 
met with grade 10 students on 

FELSEFE 
SEMPOZYUMU
TAC HOSTS PHILOSOPHY 
SYMPOSIUM

Tuesday, December 6th. In his 
presentation at the Haydar Göfer 
Auditorium, Ketenci shared 
important information about the 
“Philosophy of Enlightenment”. 
Prefacing the conversation around 
the slogan "Sapere aude" (dare to 
know), which encapsulates the most 
distinctive feature of the period 
of enlightenment, Ketenci shared 
Kant's description of enlightenment: 
"Enlightenment is man's liberation 
from a state of immaturity into 
which he has fallen by his own 
fault. This state of immaturity 

is the inability to use one's own 
mind without the guidance of 
another person”, Ketenci also 
talked about the philosophy and 
historical process of the Middle 
Ages before the Enlightenment 
and emphasized the importance of 
rejecting dogmas and adopting a 
critical and rational way of thinking 
is as valid today as it was in the 
period of Enlightenment. The 
presentation was well received 
by students and ended with 
responses to some interesting 
questions from the students.

T A C L I F E



43
2 Ekim Pazar günü TAC Öğrenci 
Birliği'nin seçilmiş öğrenci 
temsilcileri, danışman öğretmen ve 
idarecileri Mrs. Sunderman (Okul 
Başdanışmanı), Ms. Borgerding 
(IBDP İşletme Öğretmeni), 
Hasan Ateş (Müdür Yardımcısı) 
ve Fırat Bozkurt (Beden Eğitimi 

ÖĞRENCİ 
BİRLİĞİ İLE 
OKUL DIŞINDA 
BİR GÜN
STUDENT COUNCIL 
RETREAT

Bölüm Başkanı) ile birlikte liderlik 
etkinlikleriyle dolu bir gün geçirdiler. 
Gruba, TAC mezunumuz Necati Güler 
de katılarak uzun yıllara yayılan 
liderlik tecrübesini öğrencilerle 
paylaştı. Öğrenci Birliği Buluşmasının 
amaçları; herkesin birbirini tanıması, 
ilişkiler kurması, liderlik becerilerini 
geliştirmesi ve ilk dönem için 
hedefler belirlemesi idi. İlgi çekici 
aktivitelerle dolu bu günde herkes 
birlikte harika zaman geçirdi! TAC 
toplumu olarak, bu yıl için belirlediği 
iddialı hedeflerini gerçekleştirmeye 
çalışacak olan Öğrenci Birliğinden 
başarı haberlerini almayı bekliyoruz.

On Sunday, October 2, the elected 
officials of the TAC Student Council 
and their advisors, Mrs. Sunderman 

(Head of School), Ms. Borgerding 
(DP Business Management Teacher), 
Hasan Ates (Vice Principal), and 
Fırat Bozkurt (Head of PHE) spent 
the day engaging in leadership 
activities. The group was also joined 
by Necati Bey who shared his many 
years of leadership experience 
with the students. The object of 
the Student Council Retreat was 
for everyone to get to know one 
another, build relationships, develop 
leadership skills, and set goals for 
the first semester. It was a day full 
of engaging activities and everyone 
had a wonderful time together! The 
TAC community can look forward 
to hearing more from the Student 
Council as they work to fulfill 
their ambitious goals this year.

H A B E R  N E W S
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SEV’e bağlı Amerikan Liseleri 
arasında her yıl dönüşümlü 
olarak yapılan ve okullarımız 
arasındaki bağı güçlendirerek, lider 
öğrencilerimizin kaynaşmasına ve 
liderlik becerilerinin gelişmesine 
yardımcı olmayı hedefleyen SEV 
Amerikan Liseleri Liderlik Konferansı 
bu yılda İzmir Amerikan Kolejinin 
(ACI) ev sahipliğinde gerçekleşti. 
Üsküdar Amerikan Lisesi (UAA), 
Tarsus Amerikan Koleji (TAC) ve 
Özel SEV Lisesi (SAC) Öğrenci 
Birliği temsilcilerinin katıldığı 
konferansın konuğu Ömür Kula 
(ACI’99) "Sürdürülebilir Başarı 
için Sürdürülebilir Liderlik" 
konulu bir söyleşi yaparak kendi 
tecrübelerinden verdiği örneklerle 
lider özellikleri konusuna değindi 
ve yaptığı atölye çalışmaları ile 
de öğrencilerin liderlik konusuna 
farklı bakış açıları ile yaklaşmalarını 
sağladı. Programın ikinci gününde 
Urla’ya yapılan kültür gezinden 
sonra yerel lezzetleri de tatma 
imkânı bulan ‘’Geleceğin Liderleri’’ 
bu iki günde keyifli zaman 
geçirerek SEV’e bağlı diğer 
okullardan gelen öğrencilerle 
kaynaşma ve tecrübelerini 
paylaşma imkanı buldular.

LİDERLİK 
YOLCULUĞU
A JOURNEY OF LEADERSHIP

SEV American High Schools 
Leadership Conference, which is 
hosted by one of the SEV American 
high schools each year, aims to 
strengthen the bond between 
our schools and help our student 
leaders to socialize and develop 
their leadership skills. The event 
was hosted by American Collegiate 
Institute (ACI) in İzmir this year. The 
keynote speaker in the conference, 
which saw the participation of 
student council representatives 
from sister schools of Üsküdar 
American Academy (UAA), Tarsus 
American College (TAC) and SEV 

American School (SAC) was Ömür 
Kula (ACI'99), who addressed the 
audience on "Sustainable Leadership 
for Sustainable Success'', giving 
examples from her own experiences. 
She talked about some leadership 
characteristics and through the small 
workshops, she helped students 
approach the subject of leadership 
from different perspectives. On 
the second day of the conference, 
the "leaders of the future" had the 
opportunity to taste local delicacies 
after a cultural trip to Urla, as well 
as to share their experiences with 
students from other SEV schools.
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11F IB Sınıfı Öğrencimiz Melis 
Ata, ESS dersi kapsamında 
hazırladığı "Çevre Kirliliği ve Deniz 
Kaplumbağalarının Yaşam Döngüsü" 
adlı sunumunu Tarsus SEV 
İlköğretim (TSEV) 4. sınıf öğrencileri 
ile paylaştı. Deniz kaplumbağalarının 
yuvalarının korunması için 
öncelikle sahillerin temizlenmesi 
gerektiğini vurguladı. Yuvaları 
belirlenen Denizkaplumbağaların 
yumurtalarını koruma çalışmalarının 
önemine de değindi. Çevre bilinci 
ve farkındalığın küçük yaşlarda 
başlamasını hedef olan sunum 

ÇEVRE KİRLİLİĞİ VE DENİZ 
KAPLUMBAĞALARININ YAŞAM 
DÖNGÜSÜ
ENVIRONMENTAL POLLUTION AND LIFE CYCLE OF SEA 
TURTLES

TSEV öğrencileri tarafından 
ilgiyle dinlendi. İnteraktif bir 
şekilde sunumunu tamamlayan 
Melis, sunumun sonunda 
öğrencilerin konuya gösterdikleri 
ilgiye karşılık her birine deniz 
kaplumbağası stickeri hediye 
ederek teşekkürlerini sundu.

Melis Ata (11F IB) shared her 
presentation titled "Environmental 
Pollution and the Life Cycle of Sea 
Turtles", which she prepared for the 
ESS (Environmental Systems and 
Societies) course in the IB program, 

with grade 4 students of Tarsus 
SEV Primary School (TSEV). In the 
presentation Melis emphasized that 
beach cleaning is key to protecting 
the nests of sea turtles. She also 
talked about the importance of 
protecting the eggs of sea turtles 
whose nests are identified. TSEV 
students were interested in the 
presentation, which helped raise 
environmental awareness at an early 
age. At the end of her interactive 
presentation, Melis thanked the 
TSEV students by presenting each 
of them a sea turtle sticker.

H A B E R  N E W S
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“Sürdürülebilir Kalkınma 
Hedefleri” ile ilgili sunum 25 Kasım 
2022 tarihinde Haydar Gofer 
Oditoryumunda Hazırlık sınıfları ile 
gerçekleşti. 2019 yılında Birleşmiş 
Milletler’in 23. Gençlik Kurulu (Youth 
Assembly) çalıştayında Türkiye’yi 
New York’ta temsil eden ve şu anda 
GIZ’de (Alman Uluslararası İş Birliği 
Kurumu) danışman olarak görev 
yapan Yağmur Acıoğlu Genç ile 
canlı bağlantı kurulması öğrencilere 
kafalarındaki soru işaretlerini 
giderme fırsatı sundu. Sunuma 
ayrı bir renk katan canlı bağlantıda 
Genç, öğrencilerin konuyla ilgili 
farkındalık kazanmalarını da 
sağladı. Öğrencilerin vaka örnekleri 

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

görmelerini, etkili dinleme becerilerini 
geliştirmelerini ve aynı zamanda 
etkili iletişim kurmalarını amaçlayan 
bu etkinlik Türk Dili ve Edebiyatı 
öğretmeni Aslı Akın tarafından 
organize edildi. Bu organizasyonda 
emeği geçen başta Yağmur Acıoğlu 
Genç olmak üzere herkese teşekkür 
ediyor, saygılarımızı sunuyoruz.

The presentation on “Sustainable 
Development Goals” took place 
on November 25, 2022 in Haydar 
Gofer Auditorium with prep classes. 
The live connection with Yağmur 
Acıoğlu Genç, who represented 
Turkey in New York at the 23rd Youth 
Assembly workshop of the United 

Nations in 2019 and is currently 
working as a consultant at GIZ 
(German International Cooperation 
Organization), provided students 
the opportunity to find out more 
about these goals with responses 
to their questions. The conversation 
with Genç helped raise student 
awareness on the subject. This 
event, which illustrated various cases 
while helping students develop 
their listening and communication 
skills, was organized by Ms. Aslı 
Akın, one of the Turkish Language 
and Literature teachers. We 
would like to thank everyone 
who contributed, especially our 
guest, Yağmur Acıoğlu Genç.
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“Sürdürülebilirlik Toprakta Başlar” 
diyen TAC öğrencileri, tarımsal 
çalışmalarına başladılar. Üretmek 
için öncelikle toprakla iç içe olmayı 
gerektiren bu çalışmalara, toprağı 
kazmayla, ilk bakla, tere, roka, 
maydonoz gibi farklı ürünlerin 
tohumlarını ekme ile başladılar. Bu 
çalışmadaki hedefleri yetişecek 
ürünlerin satışından elde ettikleri 
geliri toplum hizmetinde de 
değerlendirebilmek. Öğrencilerin 
tarım çalışmalarında tecrübe 
edinmelerinin sağlanmasının yanı 
sıra, tüm bu süreçte özen ve sabırın 
da gerekliliğinin farkına varmalarını 
hedeflenmekte. Hem üreten hem de 
toplum bilinci yüksek öğrencilerimizle 

"SÜRDÜRÜLEBİLİR HAYAT 
TOPRAKLA, ÜRETMEYLE BAŞLAR"
“SUSTAINABLE LIFE STARTS WITH SOIL”

gurur duyuyor, bu çalışmanın 
amacına ulaşmasını diliyoruz.

Driven by the motto "Sustainability 
Begins with Soil", TAC students 
started working on agricultural 
projects from the very basic step of 
production: shoveling the soil and 
planting different seeds including 
broad bean, cress, arugula and 
parsley. The ultimate step of the 
project will be generate funds 
from the sales of the end product 
to be used for community service. 
In addition to exposing students 
to agricultural activities, the 
project also aims to raise student 
awareness regarding the care 

and patience required during the 
whole process. We are proud of 
TAC students who are learning to 
produce and have high community 
awareness, and looking forward to 
seeing the results of their efforts.
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KARİYER GÜNÜNDE 
MEZUNLARDAN İLHAM 
VEREN TAVSİYELER 
TAC ALUMNI INSPIRE STUDENTS 
ON THE TAC CAREER DAY
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20 Aralık Salı günü, Rehberlik 
Servisinin Mezunlar Derneği 
ile iş birliği içinde yürüttüğü, 
öğrencilerimize meslek seçimi, 
kariyer gelişim basamakları ve iş 
yaşamı hakkında bilgi edindirmeyi 
amaçlayan Geleneksel Kariyer Günü 
Etkinliği başarıyla gerçekleşti. Her 
yıl olduğu gibi bu yıl da iş hayatında 
güçlü ve başarılı 22 mezunumuzun 
konuk olduğu etkinlikte konuklar 
çalışma alanları hakkında mesleki 
bilgiler vermelerinin yanı sıra 
kişisel kariyer serüvenlerini de 
paylaşarak öğrencilerimize meslek 
seçimi konusunda ilham verdiler. 
9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencilerimizin 
yararlı bulduğu, özellikle kendileri 
için uygun alanları keşfetmelerini 

sağlayan farklı deneyimlerle 
buluşturan Kariyer Günü’nde 
her öğrenci, daha önce rehberlik 
dersinde seçmiş olduğu dört farklı 
meslek sunumuna katıldı. Konuklar, 
öğretmen ve öğrencilerimizin 
buluştuğu açılış resepsiyonu ile 
başlayan etkinlik, açılış töreni 
ve sonrasında sunumlarla 
devam etti. Kariyer gününde 
öğrencilerimize yetenek, ilgi ve 
değerlerini fark ederek bunları 
nasıl geliştirebileceklerini öğretmek 
hedeflenmektedir. Öğrencilerin de 
bu sayede gelecekte neler yapmak 
istediklerini daha kolay bir şekilde 
planlayabilmeleri sağlanmaktadır. 
Mezuniyet yılları 1972 ila 2013 
arasında değişen, mezun oldukları 

Tarsus Amerikan Kolejine yıllar 
sonra kariyerlerini anlatmak ve 
öğrencilerimize ilham vermek 
amacıyla gelen konuklarımız 
gün boyunca öğrencilerimizle 
bir aradaydı. Konuklarımız, 
mezuniyetlerinden seneler 
sonra genç TAC’lilerle bir araya 
gelmenin; öğrencilerimiz de kendi 
yürüdükleri yollardan yıllar önce 
geçmiş olan büyüklerini dinlemenin 
heyecanını yaşadılar. Gün sonunda 
öğrenci, öğretmen, idareci ve 
konuklarımızla birlikte tüm TAC 
Ailesinin yüzlerindeki memnuniyeti 
görmek, öğrencilerimizden 
ve mezunlarımızdan 
olumlu geri dönüşler almak 
bizleri çok mutlu etti.

H A B E R  N E W S



50

TAC’s traditional Career Day, which 
has the goal of introducing to 
students various career choices, 
paths of career development and 
business life, was successfully 
held on Tuesday, December 20, 
with the collaboration of the 
Counseling Department and the 
TAC Alumni Association. As every 
year, TAC hosted 22 graduates of 
its own, prominent and successful 
representatives of their professional 
realm, who shared detailed 
information about their fields as 
well as personal career adventures, 
inspiring our students in setting their 
own career goals. At the Career Day, 

which introduced to TAC’s 9th, 10th, 
11th and 12th graders different career 
options which they may consider 
pursuing, each student attended four 
different sessions which they had 
previously chosen in the homeroom 
periods. The event, which started 
with the opening reception which 
brought together guests, teachers 
and students, continued with 
the opening ceremony and the 
sessions. The Career Day aims to 
help students in identifying their 
talents, interests and values and 
in working on improving them, 
facilitating their plans about what 
they want to pursue in the future. 

The TAC alumni with graduation 
years ranging from 1972 to 2013, 
some returning to campus many 
years later, spent the entire day with 
students to tell them about their 
careers and inspire them. The guests 
were excited to meet with current 
TAC students many years later, and 
our students were excited to listen 
to the graduates who had been in 
their shoes many years ago. The best 
reward at the end of the day was 
seeing the satisfaction on the faces 
of the entire TAC family, students, 
teachers, administrators and guests, 
and the positive feedback received 
from the students and alumni.

T A C L I F E
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TAC 
YENİ YIL 
SERGİSİ 
TAC NEW 
YEAR’S 
EXHIBITION
Görsel Sanatlar dersi öğrencilerinin 
eserlerinden oluşan Yeni Yıl 
Ara Dönem Sergisi Sadık Paşa 
fuaye alanında ziyaretçilere 
açıldı. Öğrencilerin hem görsel 
sanatlar dersinde hemde ders dışı 
saatlerde yaptıkları çalışmaları 
kapsayan eserlerde birçok farklı 
teknik kullanıldığı gözlemlendi. 
Karakalem, renkli resim teknikleri 
ve üç boyutlu çalışmalardan oluşan 
sergi ziyaretçiler tarafından çok 
beğenildi ve takdir edildi. TAC Yeni 
Yıl Sergisinde yer alan öğrencileri 
tebrik ediyor, başarılarının devamını 
diliyoruz. 

The New Year Exhibition, which 
showcase the artwork of TAC’s visual 
arts students, was opened to visits 
in the Sadık Paşa Foyer. A diversity 
of techniques were used in these 
artwork, which were created both 
during the visual arts classes and 
outside of the class time. Consisting 
of pencil drawings, color art, and 
3D techniques, the works displayed 
were admired by the visitors. We 
congratulate TAC’s young artists 
and wish them continued success 
in developing their portfolios.

T A C L I F E



Öğrenci Birliği tarafından organize 
edilen ‘’NO Backpack Day’’ oldukça 
eğlenceli görüntülere sahne 
oldu. Okul çantasına alternatifler 
getirilmesi beklenen günde, 
yaratıcı kullanım şekilleri dikkat 
çekti. Gitar kılıfı, ayakkabı kutusu, 
sepet, kuş kafesi hatta tava ile 
gelen öğrenciler okul bahçesini 
renklendirmeyi başardılar. Yüzleri 
gülümseten görüntülere vesile 
olan günün sonunda önümüzdeki 
yılda aynı kampüsü paylaştığımız 
Tarsus SEV Ortaokul ve Tarsus SEV 
İlkokul öğrencilerini de dahil etmeyi 

ÖĞRENCİ BİRLİĞİNDEN YÜZLERİ 
GÜLÜMSETEN BİR ETKİNLİK "NO 
BACKPACK DAY"
"NO BACKPACK DAY": A TAC STUDENT COUNCIL INITIATIVE 
THAT MADE US SMILE

planladıklarını açıklayan Öğrenci 
Birliğine, bu güzel düşüncelerinden 
dolayı teşekkür ediyor, bir 
sonraki etkinliklerini heyecanla 
beklediğimizi paylaşmak istiyoruz.

Organized by the TAC Student 
Council, the first "No Backpack 
Day" at TAC was quite entertaining. 
On this day where students were 
expected to use alternatives to 
their backpack to carry their school 
materials, there were some very 
creative ideas. It was a colorful day 
in the school garden with students 

who came with a guitar case, shoe 
box, basket, bird cage and even a 
pan. We would like to thank the 
Student Council members, who 
shared their plan to include Tarsus 
SEV middle school and primary 
school students, with whom we 
share a campus, in this initiative 
next year. We are looking forward 
to their next exciting project!
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YENİ YIL KONSERİ 
NEW YEAR'S CONCERT

Müzik sınıfı öğrencilerimizin, 
büyük emeklerle hazırladıkları 
Yeni Yıl Konserleri büyük bir 
keyifle izlendi. Sergiledikleri 
müzik şöleninden dolayı 
kendileriyle gurur duyuyor, 
öğrencilerimizi ve emeği 
geçenleri tebrik ediyor, 
bir sonraki konserlerini 
sabırsızlıkla beklediğimizi 
paylaşmak istiyoruz.

T A C L I F E
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The New Year’s Concert which was put 
together with a dedicated effort on the 
part of music students drew an excited 
audience. As the school community, we 
are proud of the versatile musical talent 
of our students and congratulate all who 
contributed. We are already looking forward 
to the next concert of the Echo bands!
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AHMET ZİYA AKYIL 
(TAC’68) BURSU VE 
ÖDÜLÜ SAHİPLERİNİ 
BULDU 
AHMET ZİYA AKYIL (TAC’68) 
SCHOLARSHIP AND 
AWARD RECIPIENTS
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18 Şubat 2021 Cuma günü 
gerçekleşen “Gelecekte Bilim” 
Panelinde, TAC’68 mezunları 
tarafından aralarından ayrılan 
dönem arkadaşları TAC’68 
Ahmet Ziya Akyıl anısına Ahmet 
Ziya Akyıl (AZA) Eğitim Fonu 
oluşturulduğu duyurulmuştu. Burs 
fonu kapsamında; Temel Bilimlerde 
okumayı tercih eden TAC’22 mezunu 
1 öğrencinin, 4 yıl boyunca bursla 
destekleneceği belirtilmişti. Burs 
fonuyla ilgili bilgileri TAC 1968 
mezunları Dr. Şeref Etker ile Semih 
Bilgin aktarmıştı. Aynı fondan ayrıca 
Ahmet Ziya Akyıl’ın basketbolcu 
olması nedeniyle, her yıl TAC 
Basketbol Takımının sezonun en 
başarılı (MVP) seçilecek oyuncusuna 
Ahmet Ziya Akyıl (AZA) Basketbol 
Başarı Ödülü verileceği de 
paylaşılmıştı. Tüm bu çalışmalar 
neticesinde burslar sahibini 
buldu. Ahmet Ziya Akyıl’ın anısını 
yaşatmanın yanı sıra öğrencilerimizi 
Temel Bilimlere yönlendirmeyi 
de hedefleyen Ahmet Ziya Akyıl 
(AZA) Eğitim Bursu’nu kazanan 
öğrencilerimiz belli oldu. YKS’de 
4625. olan ve Bilkent Üniversitesi 
Fizik Bölümüne %50 burslu yerleşen 
TAC’22 mezunlarımızdan Egemen 
Altun, AZA Eğitim Bursu’nu almaya 
hak kazandı. Her yıl TAC basketbol 
takımı oyuncularından birinin 
yararlanacağı Ahmet Ziya Akyıl 
(AZA) Basketbol Başarı Ödülünü ise 
TAC’22 mezunumuz ve Basketbol 
Takım Kaptanımız Berkan Silindir’e 
verildiğini gururla paylaşıyoruz. 
Sağladıkları burs ve ödül fonu için 
TAC’68 mezunlarımıza saygılarımızı 
sunuyor, başarıları ve kazandıkları 
burs için TAC’22 mezunlarımızı 
tebrik ediyoruz. 

At the panel titled "Sciences in the 
Future" held on February 18, 2021, 
a scholarship called “Ahmet Ziya 
Akyıl (AZA) Education Scholarship” 
in the memory of late Ahmet Ziya 
Akyıl, one of the TAC'68 graduates 
was introduced. The scholarship will 
be funded his classmates from TAC. 
One TAC'22 graduate who chooses 
to study in a fundamental sciences 
program at university will be the 
recipient of this scholarship for 
four years. Information about the 
scholarship fund was shared by Dr. 
Şeref Etker and Semih Bilgin, TAC 
1968 graduates during the event. 
Since the late Ahmet Ziya Akyıl was 
a basketball player, the same funds 
will also support the Ahmet Ziya 
Akyıl (AZA) Achievement Award in 
Basketball, to be presented to the 
member of the school basketball 
team who will be selected as the 
most valuable player (MVP) of 
the season every year. As a result 
of the evaluation process, the 
scholarship and award recipients 
were found. The TAC students 
who received the Ahmet ZiyaAkyıl 
(Aza) Educatıon Scholarshıp, 
which aims to immortalize the 
name of Ahmet Ziya Akyıl, as well 
as encourage students to study 
fundamental sciences, have been
announced. Egemen Altun, one of 
our TAC'22 graduates, who placed 
in the top 5000 nationwide in YKS 
Exam and in the physics program 
at Bilkent University’s with 50% 
scholarship, was the first recipient 
of the AZA Education Scholarship. 
TAC is also pleased to share that the 
"Ahmet Ziya Akyıl (AZA) Basketball 
Achievement Award", which will 
support one of the players of the 

TAC basketball team every season, 
was presented to Berkan Silindir, a 
TAC'22 graduate and the captain of 
the basketball team. We appreciate 
the support of the TAC'68 
graduates for the scholarship 
and award fund and congratulate 
our two TAC'22 graduates.
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11 IB sınıfı öğrencilerinin liderliğinde 
9, 10, 11 ve 12. sınıf seviyelerinden 
oluşan bir grup öğrencinin 
hazırladığı yeni yıl hediye paketleri, 
Tarsus’ta bulunan hastanede tedavi 
gören çocuklara teslim edildi. Yeni 
yılı hastanede geçirecek çocukların 
biraz olsun yeni yıl heyecanını 
yaşamaları ve eğlenmelerini 
hedefleyen bu ziyaretleri sırasında, 
öğrenciler hem hasta çocuklarla 
hem de onlarla gönülden ilgilenen 
sağlık personeli ile sohbet etme 
imkanı buldular. Ziyaretleri 
sırasında tedavi gören kardeşlerinin 
gözlerindeki ışıltıyı görmeleri her 
şeye değdi. Her alanda ihtiyacı 
olanların yanında olmanın verdiği 
manevi huzuru yaşamalarına imkan 
sunan bu çalışmalarda, her bir 
öğrencinin bu bilinci yaşam felsefesi 
haline getirmeleri hedeflenmektedir. 
Öğrencilerimize bu özverili 
çalışmalarından dolayı çok teşekkür 
ediyor, geleceğin toplum liderleri 
olma yolunda başarılar diliyoruz.

The New Year’s gift packages 
prepared by a group of 9th, 10th, 
11th and 12th graders under the 
leadership of grade 11 IB students 
were personally delivered to the 
children who were being treated 
at the hospital in Tarsus. Our hope 

TAC’Lİ TOPLUM LİDERLERİ 
ÖĞRENCİLERİNDEN HASTANEDE 
TEDAVİ GÖREN KÜÇÜK 
KARDEŞLERİNE YENİ YIL SÜRPRİZİ
NEW YEAR'S SURPRISE FROM TAC STUDENTS FOR THE 
YOUNG IN-PATIENTS

with the visit was to bring the fun 
and excitement of the New Year to 
children who will spend the new 
year at the hospital. TAC students 
had the opportunity to chat with 
both the ailing children and the 
health personnel who are in charge. 
The result of this personal attention 
was seen in the bright smiles of 
the young patients, which made 
this visit worthwhile. The ultimate 

goal of these community service 
activities, which treat TAC students 
to the unique sense of being able to 
reach out to the wider community, 
is for each student to turn these 
wonderful moments into a life-long 
awareness and philosophy. We 
would like to thank our students 
for their dedication and wish them 
success in their growth as the 
community leaders of the future.
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Toplum hizmetini gönülden 
yapmaya hazırlık sınıfında 
başlayan 11. sınıf öğrencileri yeni 
yılı Demirhisar Köyü İlkokulundaki 
kardeşleriyle birlikte kutladı. TAC 
öğrencileri özenle hazırladıkları 
hediyeleri kardeşlerine tek tek 
takdim ettiler. Heyecanla açtıkları 
hediye paketlerinden çıkan montlara 
oldukça mutlu olan öğrenciler, TAC 
Kampüsünde çok keyifli zaman 
geçirdiler. Öğrencilerle eğlenceli 
zaman geçirmenin yanı sıra kısıtlı 
yabancı dil eğitimi görmeleri 
sebebiyle TAC’li abi ve ablalarından 
İngilzce dersi almaları önem 
kazanmakta. 11. sınıfı tebrik ediyor, 
çevresine duyarlı, yardımsever TAC 
geleneğini en iyi şekilde temsil 
ettikleri için teşekkür ediyoruz.

TAC’s 11th graders, who have been 

11. SINIF ULUSAL 
PROGRAM 
ÖĞRENCİLERİ 
KÖY 
OKULUNDAKİ 
KARDEŞLERİNİN 
YENİ YILINI 
KUTLADI
TAC’S GRADE 11 NON-IB 
STUDENTS CELEBRATE 
THE NEW YEAR WITH THE 
YOUNGER STUDENTS AT 
VILLAGE SCHOOL

dedicating their time and energy to 
community service activities since 
the preparatory year, celebrated 
the new year with the students of 
Demirhisar Village Primary School. 
TAC students presented the gifts 
they have diligently packed to 
each individual student who they 
hosted at TAC campus. The guest 
students were very happy with the 
warm coats that received as gifts, 
and had a very enjoyable time at 

the TAC campus for the rest of the 
day. In addition to spending great 
time as host and guest students, 
it is an important support that 
the sister school students receive 
English lessons from the “student 
teachers” of TAC, as their education 
is limited with regard to foreign 
language. We congratulate the 11th 
graders of TAC and thank them for 
being the best ambassadors of the 
TAC tradition of service learning.
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“Çok Çalış, Çok Gül, Birbirine Sıkı 
Bağlan” temasıyla gerçekleşen 
toplum hizmetlerinin en eğlenceli 
etkinliklerinden biri olan "Yeni 
Yıl Partisi", 10, 11 ve 12. sınıf 
öğrencilerinin organizasyonu ile 
gerçekleşti. Demirhisar Köyü ve 
Kanberhöyüğü Köyü İlkokullarından 
gelen kardeşleriyle yaptıkları 
etkinlikler minik kardeşleri 
kadar TAC’lileri de eğlendirdi. 
İngilizce dersinde "Yeni Yıl" temalı 
kelimeler öğrenen, kısa film izleyip 
analiz eden minik öğrenciler bir 
kez daha TAC kampüsünden 
yüzlerinde gülümseme ve 
kalplerinde umutla ayrıldılar. 
Organizasyonu gerçekleştiren IB 
ve ulusal programdaki bütün TAC 
öğrencilerine teşekkür ediyor, bu 
alanda destek veren öğretmenlerine 
saygılarımızı sunuyoruz.

The “New Year Party”, one of the 
most-awaited community service 
event at TAC, was held under the 
theme “Work hard, laugh loud, bond 
strong” by TAC’s 10th, 11th and 12th 

GELENEKSEL 
TAC TOPLUM 
HİZMETLERİ YENİ 
YIL PARTİSİ 28 
ARALIK GÜNÜ 
KUTLANDI
TAC’S TRADITIONAL 
“COMMUNITY OUTREACH 
NEW YEAR PARTY” ON 
DECEMBER 28

grade students. The activities which 
involved primary school students 
from Demirhisar and Kanberhöyük 
villages were entertaining for TAC 
students as much as for the younger 
students. The young students 
who learned "New Year" related 
vocabulary, watched and analyzed 

short films as part of their English 
lesson, left the TAC campus, once 
again, with smiles on their faces and 
hope in their hearts. TAC expresses 
gratitude to all students in the IB 
and the national programs who 
organized this celebration and the 
teachers involved for their support.
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Tarsus Okulları, bu hafta 
Uluslararası Okullar Birliğinden 
(CIS) iki temsilcinin ziyaretine 
ev sahipliği yaptı. Okulun farklı 
paydaş gruplarıyla bir araya 
gelen CIS Değerlendiricileri, 
kanıtları gözden geçirdiler ve 
okulların işleyişini gözlemlediler. 
Sonuç olarak CIS hazırlık ziyareti, 
Tarsus Amerikan Kolejinin güçlü 
yönlerini ve gelişmeye yönelik 
fırsatları değerlendirmesi için 
önemli bir fırsat olmuştur. 
İkinci dönemden itibaren, üç 
okul da CIS standartlarını daha 
derinlemesine inceleyecekleri 
CIS Öz Değerlendirme Sürecine 
başlayacaktır. CIS akreditasyonu 
süreci, okullarımızın kendini 
değerlendirmesi ve daha da 
büyümesi adına benzersiz 
bir fırsat sunuyor.

This week the Tarsus Schools were 
visited by two representatives 
for the Council for International 
Schools (CIS). Throughout the 
week the CIS representatives met 

ULUSLARARASI 
OKULLAR 
BİRLİĞİ’NİN 
(CIS) HAZIRLIK 
DEĞERLENDİRME 
ZİYARETİ
COUNCIL FOR 
INTERNATIONAL SCHOOLS 
PREPARATORY EVALUATION 
VISIT

with different stakeholder groups, 
reviewed evidence and observed 
the schools in action. The CIS 
prepartory visit is an important 
opportunity for TAC to reflect on 
the strengths and opportunities 
for growth. Starting in the second 
semester, all three Tarsus Schools 
will begin the CIS Self Study 

Process where we will take a 
deep dive into the CIS standards. 
It is a wonderful opportunity 
for us to reflect and grow.
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37. Golden Time Talent UK 
Müzik Yarışmasında, 15-17 yaş 
kategrorisinde 11. sınıf öğrencimiz 
Efe, 200 beste arasından 
‘’Kleptomania’’ adlı bestesiyle 
birinci olmayı başardı. Öğrencimizi 
kutluyor, başarılarının devamını 
diliyoruz.

We are proud to share that Efe İnan, 
one of our 11th graders, received the 
first place award among more than 
two hundred original compositions 
at the Golden Time Talent UK Music 
Contest (15-17 age category) with 
his song titled “Kleptomania.”

IB Öğrencimiz Efe İnan, 
Estonya’da düzenlenen 
uluslararası robotik yarışmasına 
katıldı. Yarışmanın Konferans 
bölümünde, canlı yayında 
konuşmacı olarak yer almayı 
başaran Efe ‘Elektrikli Araçların 
Seyir Halindeyken Şarj Edilmesi’ 
isimli projesini sunma fırsatını en 
iyi şekilde değerlendirdi. Bizleri 
gururlandıran bu çalışmasından 
dolayı öğrencimizi tebrik ediyor, 
başarılarının devamını diliyoruz.

BESTE 
YARIŞMASINDA 
BİRİNCİLİK 
ÖDÜLÜ
TAC STUDENT RECEIVES 
FIRST PLACE IN MUSICAL 
COMPOSITION CONTEST

ULUSLARARASI ROBOTEX 
YARIŞMASI
INTERNATIONAL ROBOTEX COMPETITION

Efe İnan, one of TAC’s IBDP 
students, participated in the 
international robotics competition 
held in Estonia. Efe, who was 
selected as a speaker on the live 
broadcast in the Conference section, 
made the most of the opportunity 
as he presented his project titled 
'Charging Electric Vehicles While 
Driving'. We congratulate Efe 
for this undertaking this project 
which makes us proud and 
wish him continued success.
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24-25 Aralık tarihleri arasında 
Robotik Kulübü öğrencilerimizin 
oluşturduğu "TAC Bears Robotik 
Takımı", İstanbul Hisar Okullarının 
ev sahipliğinde gerçekleşen "Vex 
Robotics Lise Turnuvası"na katıldı. 
Öğrencilerimiz, robot tasarım 
sürecinin anlatıldığı, mühendislik 
defterinin incelendiği turnuvada, 
jüri görüşmelerinin ardından 
"Innovate Award Ödülü"nü almayı 
başardılar. Aldıkları bu ödül ile 
25-26 Şubat 2023 tarihlerinde 
gerçekleşecek olan Türkiye Ulusal 
Finaline katılmaya hak kazandılar. 
Öğrencilerimizi tebrik ediyor, finalde 
başarılarının devamını diliyoruz. 
 
“TAC Bears” Robotics Team, 
comprised of members of the 
school’s Robotics Club, competed 
at the “Vex Robotics High School 
Tournament” hosted by Hisar 
Schools in Istanbul on 24-25 
December. At the end of the 
event, during which the robot 
design process was explained 
and the engineering notebook 
was explored, the TAC group’s 
endeavors were found worthy of 
"Innovate Award" after the jury’s 

TAC BEARS 
ROBOTİK TAKIMI 
"INNOVATE 
AWARD 
ÖDÜLÜ"NÜ ALDI
TAC ROBOTICS TEAM 
RECEIVES THE "INNOVATE 
AWARD"

deliberations. With the “Innovate 
Award” TAC qualified for the 
Turkish National Finals, which will 
be held on February 25-26, 2023. 
We congratulate our innovative 
thinkers and wish them continued 
success at the national finals.
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10. sınıf öğrencimiz Meriç İnal, 
Belçika’nın Kortrijk kentinde 
düzenlenen Avrupa Gençlik 
Parlamentosunun 97. Uluslararası 
Oturumuna katılarak bizleri 

10. SINIF 
ÖĞRENCİMİZ  
OKULUMUZU 
BELÇİKA’DA 
BAŞARIYLA 
TEMSİL ETTİ
TAC’S 10TH GRADER 
REPRESENTS THE SCHOOL 
AT THE EYP CONFERENCE IN 
BELGIUM

gururlandırdı. 40 farklı Avrupa 
ülkesinden gelen Avrupa Gençlik 
Parlamentosu üyeleri, 9 gün 
boyunca Avrupa Komisyonuna 
gönderilecek olan yasa tasarıları 
üzerine çalıştı ve parlamentodaki 
tasarılar üzerinde oy kullandı. 
Türkiye’den sadece dört öğrencinin 
kabul edildiği bu önemli 
konferanstaki göreve seçildiğinden 
dolayı öğrencimizi tebrik ediyor, 
başarılarının devamını diliyoruz.
 
Meriç İnal represented our school 
in the 97th session of the globally 
recognized EYP conference 
held in Kortrijk, Belgium. Meriç 
worked diligently on writing draft 
resolutions on various global 
issues to be sent to the European 
Commision and acted as a voting 
member. We would like to recognize 
her success in being one of just 
four Turkish students who were 
invited to the conference.
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12 C İpek İncel ve 12 F IB sınıfından 
Nisan Doğu öğrencilerimizin Biyoloji 
alanında hazırlamış oldukları 
çalışma Rochester Institute 
Technology Genius Olympiad 2022 
Science alanında finalist olarak 
kabul edilmişti. Öğrencilerimiz 
New York’ta düzenlenen Rochester 
Institute Technology Genius 
Olympiad 2022 Science alanındaki 
yarışmada Bronz Madalya almayı 
başardılar. Ayrıca 11F sınıfı 
öğrencimiz Efe İnan ise Golden 
Time Talent UK Müzik Yarışmasında 
15-17 yaş kategorisinde iki yüzü 
aşkın beste arasından ‘Kleptomania’ 
adlı bestesi ile birinci olmayı 
başardı. Kazandıkları başarılarla 
gururumuz olan, öğrencilerimize 
30 Eylül Cuma günü kapanış 
töreninde ödülleri Okul Müdürü Ahu 
Arslan ve sorumlu öğretmenleri 
tarafından takdim edildi.
 
We have shared during the 
earlier weeks that the biology 
project developed by İpek İncel 
(12C) and Nisan Doğu (12F IB) 
was selected as a finalist for the 
Genius Olympiad 2022 Science 
hosted by Rochester Institute of 
Technology. Our students were 
awarded the Bronze Medal in the 
Genius Olympiad 2022 Science 

ÜÇ 
ÖĞRENCİMİZDEN 
GURUR VEREN 
BAŞARI HABERİ
NEWS OF SUCCESS OF THREE 
TAC STUDENTS

held in New York. Another news 
of success came from the music 
department: At the Golden Time 
Talent UK Music Contest, Efe İnan 
(11F) received the first place among 
more than two hundred musical 
compositions in 15-17 age category 

with his track “Kleptomania”. Our 
students, who made us proud with 
their achievements, were presented 
their awards by Ms. Ahu Arslan, 
the principal, and their teachers 
during the closing ceremony 
on Friday, September 30th.
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11. SINIF IB 
ÖĞRENCİMİZ 
BAŞARISIYLA 
GURURLANDIRDI
THE SUCCESS OF 11 IB 
STUDENT

66

Başarılı bir mülakat sonucunda 
yüzlerce delege arasından "Change 
the World MUN" konferansına 
tek Türk olarak katılmaya hak 
kazanarak bizleri gururlandırlarn 
11 IB öğrencimiz Cenk Sağlam’ı bu 
başarısından dolayı tebrik ediyoruz. 
Cenk kendi delegasyonundaki diğer 
delegeyle olan işbirlikçi tutumuyla 
Türkmenistan’ı başarıyla temsil 
ederek mansiyon (Honourable 
Mention) ödülünü almaya hak 
kazandı. Kendi delegasyonun ana 
sponsorlardan biri olarak yazdığı 
taslak çözümün, komitesinde “Evet” 
oylarıyla kabul görmesini sağladı. 
CWMUN Model Birleşmiş Milletler 
Konferansı İtalya’da kurulan ve 
dünyanın farklı yerlerinde MUN 
konferansları düzenleyen bir 
organizasyon olup, New York, 
Abu Dhabi, Singapur ve Roma’da 
konferanslar gerçekleştirmektedir. 
Yapılan mülakat sonucunda 
başarılı öğrencilerin konferans 
ücreti ve konaklanmaları CWMUN 
organizasyonu tarafından 
karşılanmaktadır. Uluslararası 
bir konferansta okulumuzu 
başarıyla temsil etmesinden 
dolayı Cenk’e teşekkür ediyor, 
başarılarının devamını diliyoruz.

We congratulate Cenk Sağlam, 

one of our IB students, who, after 
a successful interview, qualified 
for participation in the "Change 
the World MUN Conference" as the 
only student to represent Turkey 
among hundreds of delegates, 
and made the school community 
proud. Successfully representing 
Turkmenistan with the other 
delegates in his group with his 
strong collaboration skills, Cenk 
was awarded the "Honorable 
Mention" recognition. He ensured 
that the draft solution he authored 
as one of the main sponsors of his 

own delegation was accepted by 
the committee with “Yes” votes. 
CWMUN Model United Nations 
Conference is based in Italy and 
it organizes MUN conferences in 
different parts of the world such as 
New York, Abu Dhabi, Singapore 
and Rome. The conference fees 
and accommodation of the 
students who pass the interview 
are covered by the CWMUN 
organization. We thank Cenk for 
successfully representing our school 
at an international conference and 
wish him continued success.
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TIMUN 2022 
TIMUN 2022
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TAC MUN Kulübü öğrencileri, iki yıl 
aradan sonra ilk yüz yüze TIMUN 
konferansında okulumuzu başarıyla 
temsil etti. Konferansa 9 öğrenci ile 
katılan TAC ekibi İngilizce becerileri 
ile göz doldurdu. Suudi Arabistan’ı 
temsil eden öğrencilerimiz, küresel 
sorunlarda bu ülkenin yeri ve 
konumunu detaylı analiz etmelerinin 
sayesinde, grup tartışmalarında 
güçlü konuşmalarıyla dikkat çekti. 
Bu tür konferansların amaçlarının 
başında, öğrencilere kendine 
güven ve araştırma becerilerini 
geliştirme fırsatı sunmak geliyor. Bu 
fırsatı en iyi şekilde değerlendiren 
öğrencilerimizi tebrik ediyor, 
başarılarının devamını diliyoruz.

TAC’s MUN students successfully 
represented the school at the first 
face-to-face TIMUN conference 
which resumes after two years. 
TAC was represented by nine 
students who impressed the 
participants with their English 
skills. Representing Saudi Arabia, 
TAC students stood out with their 
strong public speaking skills in 
group discussions and their detailed 
analysis of the role and position 
of the country they represented in 
global issues. The primary purpose 
of such conferences is to provide 
students with the opportunity to 
develop their self-confidence and 
research skills. We congratulate 
our students who made the 
most of this opportunity and 
wish them continued success.
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TAC ÖĞRENCİLERİ 
ULUSLARARASI BİLGİ 
YARIŞMASI’NDA BÜYÜK 
BAŞARILARA İMZA ATTILAR 
TAC STUDENTS MOVE TO THE NEXT STAGE AT 
THE INTERNATIONAL KNOWLEDGE BOWL

11 IB öğrencilerimizden 7 öğrencinin 
katıldığı Rusya merkezli Urfodu 
yarışmasına katılan Cem Sağlam, 
Cenk Sağlam, Naz Kurtuluş, Alpartun 
Günhan, Yağmur Serin, Benan 
Güneş ve Melis Ata yarışmanın ilk 
etabını geçmeyi başardılar. Cem 
- İngilizce, Almanca, Fizik, Kimya, 
Biyoloji ve Matematik; Cenk - 
İngilizce, Almanca, Biyoloji, Kimya 
ve Matematik; Naz - Biyoloji, Kimya, 
Matematik; Alpartun - Fizik ve 
İngilizce; Yağmur Serin - İngilizce, 
Fizik ve Matematik; Benan ve Melis 
ise Biyoloji alanındaki yarışmalara 
katıldılar ve 1. etapta katıldıkları 
tüm branşlarda başarılı olarak final 
etabına katılmaya hak kazandılar. 
Urfodu Yarışması, Rusya tarafından 
düzenlenen ve Rusya’nın kardeş 
ülkelerinden Belarus, Kazakistan, 
Tacikistan, Kırgızistan, Özbekistan ve 
Türkiye’deki 5. ve 11. sınıf arasındaki 
öğrencilerin Biyoloji, Kimya, İngilizce, 
Fransızca, Coğrafya, Almanca, 
Matematik ve Fizik branşlarında 
katılabileceği uluslararası bir yarışma 
olup iki etaptan oluşmaktadır. Birinci 

etap web sitesi üzerinden online 
olarak, ikinci etap ise isteğe bağlı 
olarak uluslararası test merkezinde 
ya da online gerçekleşiyor. Birinci 
etapta başarılı olan öğrenciler 
ikinci etaba katılmaya hak 
kazandılar. Bu üstün başarılarından 
dolayı öğrencilerimizle gurur 
duyuyor, yarışmanın 2. etabında 
başarılarının devamını diliyoruz.

TAC’s IB students in grade 11, 
Cem Sağlam, Cenk Sağlam, Naz 
Kurtuluş, Alpartun Günhan, Yağmur 
Serin, Benan Güneş and Melis 
Ata, who competed at the Russia-
based “Urfodu” (International 
Basic Sciences Knowledge 
Contest) passed the first stage. 
TAC students joined the contest 
in the following branches and all 
of them qualified for the finals:
Cem: English, German, Physics, 
Chemistry, Biology, and Mathematics
Cenk: English, German, Biology, 
Chemistry, and Mathematics
Naz: Biology, Chemistry, Mathematics
Alpartun: Physics and English

Yağmur: English, Physics 
and Mathematics
Benan and Melis: Biology
Urfodu is an international knowledge 
contest organized by Russia, giving 
the opportunity to 5th-11th grade 
students from Belarus, Kazakhstan, 
Tajikistan, Kyrgyzstan, Uzbekistan 
and Turkey to demonstrate their 
knowledge in biology, chemistry, 
English, French, geography, German, 
mathematics and physics. It consists 
of two stages: the first stage is 
online through the website, and the 
second takes place either at the 
international test center or online, 
optionally. Students who pass 
the first stage are eligible for the 
second stage. We are proud of the 
outstanding achievements of TAC 
students and wish them the best in 
the second stage of the competition.
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11. SINIF 
ÖĞRENCİMİZDEN 
GELEN İKİ 
BAŞARI HABERİ
TWO NEWS OF SUCCESS 
FROM TAC’S 11TH GRADER

11. sınıf öğrencimiz Edibe 
Eylül Çengel, art arda aldığı 
iki başarı haberiyle bizleri yine 
gururlandırdı. 2022 Birmingham 
Piyano Yarışmasına çevrimiçi 
katılan Eylül, yarışmada Onur 
Ödülü almayı başardı. Ayrıca 5-15 
Kasım 2022 tarihleri arasında 
Antalya’da düzenlenen ve en 
önemli satranç turnuvalarından 
biri olan Avrupa Bireysel Satranç 
Şampiyonasını (European Youth 
Chess Championship) 125 ELO 
uluslararası satranç puanı ile 
tamamladı. İki farklı alanda 
sergilediği yüksek performanstan 
dolayı öğrencimizi tebrik ediyor, 
başarılarının devamını diliyoruz.

TAC’s 11th grader Eylül made 
us proud once again with two 
successful results she received. 
At the online 2022 Birmingham 
Piano Competition, Eylül received 
an honorary award. Eylül also 
completed the European Youth 
Chess Championship, a major 
chess event held in Antalya 
between 5-15 November 2022, 
achieving 125 ELO international 
chess points. We congratulate 
Eylül for her commendable 
performance in two different areas 
and wish her continued success.
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ÖĞRENCİ BAŞARILARI  
ÖDÜL TÖRENİYLE KUTLANDI 
CONSECUTIVE STUDENT ACCOMPLISHMENTS 
CELEBRATED IN AN AWARD CEREMONY
Son günlerde gelen öğrenci başarıları 4 Ocak tarihinde 
Talas Oditoryumda gerçekleşen tören ile kutlandı. 
Hem spor, hem akademik alanlarda başarılara imza 
atan öğrencilerin ödülleri ECHO‘27 Grubunun sürpriz 
performansı eşliğinde öğrencilere takdim edildi.

The achievements of TAC students during the last week 
were celebrated in a ceremony in Talas Auditorium 
on January the 4th. Strong students performances in 
sports and academics were recognized once more with 
the surprise musical accompaniment of ECHO'27 Band.

Lise Erkek Basketbol Takımı, Mersin Şampiyonu ve UAA Basketbol Turnuvası Şampiyonu
Boys Basketball Team: Mersin Championship and Championship at UAA Basketball Tournament
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Lise Kız Voleybol Takımı, Mersin 2.si ve ACI Shepard Cup 2.si 
Girls Volleyball Team: Second place in Mersin and at ACI's Shepard Cup

Lise Erkek Hentbol Takımı, Mersin 4.sü
Boys Handball Team: Fourth place in Mersin
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Lise Kız Basketbol Takımı, Mersin 4.sü ve UAA Basketbol Turnuvası 2.si 
Girls Basketball Team: Fourth place in Mersin and second place at UAA Basketball Tournament

Lise Kız Badminton Takımı, Mersin 3.sü
Girls Badminton Team: Third place in Mersin
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TAC Bears Robotik Takımı 'Innovate Award Ödülü'nü aldı 
TAC Bears Robotics Team receive the 'Innovate Award'
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Taylan Rüzgar İnce, Tarsus Belediyesi Satranç Turnuvası 1.si 
Taylan Rüzgar İnce: First place at the Tarsus Municipality Chess Tournament
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OKUL AİLE 
BİRLİĞİ 
TOPLANTISI
PTA MEETING

2022-2023 eğitim-öğretim yılının ilk 
Okul Aile Birliği Toplantısı 13 Ekim 
2022 tarihinde gerçekleşti. Okul Aile 
Birliğine yeni katılan üyelerin yanı 
sıra, üyeliğe devam eden velilerimizi 
de görmek bizleri oldukça mutlu 
etti. Okul Başdanışmanı Mrs. 
Amanda Sunderman, Okul Müdürü 
Ahu Arslan, Müdür Yardımcısı 
Hasan Ateş, öğretmen temsilcileri 
Gonca Aynacı ve Çiğdem Altan 
ile çok sayıda veli bir araya 
gelerek yeni eğitim öğretim yılı 
planını ve diğer önemli konuları 
görüşme fırsatı buldular. TAC'nin 
donanımlı eğitim kadrosuyla, 
öğrencilerin eğitimini en iyi şekilde 
planlamanın okulun her zaman 
önceliği olduğunu vurgulayan Mrs.
Sunderman, öğrencilere sunulan 
ayrıcalıklı fırsatlara da dikkat çekti. 
Olumlu ve verimli geçen toplantıya 
değerli zamanlarını ayırdıkları 
için TAC velilerine teşekkür 
ediyor, saygılarımızı sunuyoruz.

The first Parent-Teacher 
Association Meeting for the 2022-
2023 academic year was held 
on October 13, 2022. This year, 
we have many returning PTA 
members and some new members 
dedicating their time to the 

school community. In the meeting 
where Mrs. Sunderman, HoS, Ahu 
Arslan, Principal, Hasan Ateş, Vice 
Principal, teacher representatives 
Gonca Aynacı and Çiğdem Altan, 
and many parent representatives 
were present, the plans for the new 
academic year and other important 
topics were discussed. Emphasizing 

that the most important priority 
at TAC is to provide the best 
education to its students while 
caring for their well-being with its 
well-equipped teaching staff, Mrs. 
Sunderman also touched upon the 
privileged opportunities offered 
to students. It was a positive 
and collaborative meeting.
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“DUYGU DÜZENLEME BECERİLERİ VE İYİ OLUŞ HALİ’’ 
KONULU VELİ ETKİLEŞİM TOPLANTISI
SCHOOL-PARENT INTERACTION SESSION ON “EMOTIONAL MANAGEMENT SKILLS AND 
WELL-BEING”

Psikolojik Danışma ve Rehberlik 
Servisinin her yıl düzenlediği 
veli etkileşim toplantılarının 6 
Ekim tarihinde gerçekleştirilen 
çalışmasında “Duygu Düzenleme 
Becerileri ve İyi Oluş Hali’’ teması 
ele alındı. Uzman Psikolojik 
Danışman Caner Aydın ve Psikolojik 
Danışman Serhat Köse tarafından 
gerçekleştirilen sunumda “duygu 
ve duygu düzenleme kavramları, 

ergenlikte ilişkiler ve duygusal 
farkındalık” konularına değinildi. 
İkinci bölümde ise “iyi oluş hali 
ve mindfulness” uygulamalarının 
ardından soru-cevap etkinliği ile veli 
etkileşim toplantısı sonlandırıldı.

The theme of "Emotion 
Management Skills and Well-Being" 
was addressed in the parent session 
held on October 6 organized by 

the Counseling Department. In 
the presentation by the guidance 
counselors Caner Aydın and Serhat 
Köse, the concepts of "emotion 
and emotional management”, 
relationships and emotional 
awareness in adolescence were 
discussed. After the "well-being 
and mindfulness" practices as the 
second part, the session ended 
with questions and answers.
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VELİ 
SEMİNERLERİ
PARENT PRESENTATIONS

Üniversiteye hazırlıkta önemli 
bir dönemece giren 11. sınıf 
öğrencilerimizin velileri için "TAC 
Üniversite Hazırlık Programı ve YKS-
2024 Sistemi" ve "Sınav Psikolojisi 
ve Ergenlik" adlı seminerler 11 
Ekim Salı günü gerçekleştirildi. 
Yurt İçi Üniversite Danışmanları 
Oktay Aydın ve İlker Kaba YKS-
2024 sınav sistem ve YKS-2022 
verilerinin yanın sıra YKS istatistikleri 
hakkında da bilgiler verdiler. 
Ardından TAC’de yurt içi üniversite 
hazırlık çalışmaları kapsamında 
neler yapıldığı ve YKS’de başarı için 
dikkat edilmesi gereken hususlar 
anlatıldı. Psikolojik Danışman 
Serhat Köse tarafından sunulan 
konferansta ise ergenlik süreci, 
ailelere tavsiyeler, sınav psikolojisi ve 
sınav kaygısı konularına değinildi.

On Tuesday, October 11th, TAC 
organized parent sessions titled 
"TAC University Preparatory Program 
and YKS-2024 System" and "Exam 
Psychology and Adolescence" for 
the parents of grade 11 students, who 
have entered an important period 
in their preparation for university. 
In the first presentation, Turkish 
university counselors Oktay Aydın 
and İlker Kaba shared information 
about YKS-2024 exam system, YKS-

2022 data, as well as YKS statistics. 
They also provided a summary of 
what are being done at TAC with 
regard to preparing students for 
Turkish universities, explaining 
important points for consideration 
for success in YKS. In the conference 
presented by Serhat Köse, one of 
the school’s guidance counselors, 
the adolescence period and exam 
stress was discussed while some 
tips were shared with families.
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“AKADEMİK 
BAŞARI” 
KONULU VELİ 
KONFERANSI
PARENT CONFERENCE ON 
“ACADEMIC SUCCESS”

HAZIRLIK 
SINIFLARI 
VELİ SEMİNERİ 
“ERGENLİK 
PSİKOLOJİSİ”
PARENT SEMINAR 
FOR THE PREP LEVEL 
ON “ADOLESCENT 
PSYCHOLOGY”

9. sınıf velilerine yönelik 
“Akademik Başarı” konulu 
veli konferansı çevrim içi 
gerçekleştirildi. Hazırlık sınıfını 
geride bırakan öğrencilerin 
bundan sonraki süreçteki 
başarılarında ebeveyn desteğine 
olan ihtiyaçları ve önemi 
vurgulandı. Akademik başarı 
ve ailelere düşen görevlerin 
anlatıldığı sunumda, ebeveynlerin 
ruhsal sağlığını koruması için 
neler yapabileceklerine de 
değinildi. 9. sınıflardan sorumlu 

Uzman Psikolojik Danışman Meryem 
Öztürk tarafından yapılan sunuma 
katılan PDR Bölüm Başkanı, seviye 
Müdür Yardımcılarının da velilerin 
duygu ve düşüncelerini dinleme 
fırsatı buldular.

An online parent conference 
was held for 9th grade parents 
titled "Academic Success". The 
conference highlighted the need for 
and importance of parental support 
in the successful performance 
of this student group, who have 

Hazırlık sınıfları velilerine yönelik 
“Ergenlik Psikolojisi” konu başlıklı 
seminer çevrimiçi olarak Uzm. 
Psikolojik Danışman Caner AYDIN 
tarafından gerçekleştirildi. Sunumda, 
“Ergenlik Psikolojisi", "Ergenlik 
Dönemi Özelikleri", "Bir Ergen Velisi 
Olmak" ve "Ebeveyn Tutumları" 
konularına yer verildi. Sunumun son 
bölümünde ise velilerinden gelen 
sorular yanıtlandı.

The seminar which discussed 
the psychology of adolescents 
with parents of prep classes was 
offered online by Caner AYDIN, 

now left behind the prep year. 
Another part of the presentation 
where important information 
about academic success and the 
duties of families were shared, 
was the discussion on how parents 
can maintain their psychological 
well-being. In the presentation 
facilitated by Meryem Öztürk, 
the school guidance counselor 
responsible for 9th grade, the 
parents had the opportunity 
to share their experience and 
thoughts.

school guidance counselor. In his 
presentation, Aydın touched on the 
characteristics of adolescence period 
and parental attitudes in this critical 
age range. In the last part of the 
presentation, questions from parents 
were answered.
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YKS-2025 SİSTEMİ KONULU VELİ SEMİNERLERİ
PARENT SEMINARS ON YKS-2025 

10. sınıf velilerine yönelik "TAC 
Üniversite Hazırlık Programı 
ve YKS-2025 Sistemi" ve "Alan 
Seçimi" adlı seminerler 06.12.2022 
tarihinde gerçekleştirildi. YKS-
2025 sınav sistemi ile ilgili olarak 
bilgilendirme Yurt İçi Üniversite 
Danışmanları Oktay Aydın ve İlker 
Kaba tarafından yapıldı. Ayrıca 
YKS-2022 verileri ve istatistikleri 
hakkında da paylaşımda bulunuldu. 
Ardından TAC’de yapılan yurt 
içi üniversite hazırlık çalışmaları 
ve YKS’de başarılı olabilmek için 
dikkat edilmesi gereken hususlar 

anlatıldı. 10. sınıflardan sorumlu 
psikolojik danışman Kardeniz 
Türkmen ise alan seçimi süreci, 
bu sürecin sağlıklı olması için 
yapılan ve yapılacak çalışmalara 
değindi. Sunumun sonunda da 
velilerin soruları yanıtlandı.

The seminars for grade 10 parents 
were held on 6 December 2022 
where information about the YKS 
exam system for the prospective 
graduates of 2025 were shared 
by Oktay Aydın and İlker Kaba, 
Turkish university counselors. It 

was a session where important 
statistics about YKS-2022 results 
were shared as well. The details 
about TAC’s program for university 
exam preparation, as well as the 
points of consideration for success 
in YKS, were discussed. Kardeniz 
Türkmen, the guidance counselor 
in charge of 10th grades, talked 
about the process of student 
selections of academic track and 
the systems in place at the school 
to optimize this transition. At the 
end of the presentation, questions 
from parents were answered.
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DİSİPLİNLER ARASI ETKİNLİK "KOŞ – ÇÖZ – EĞLEN"
INTERDISCIPLINARY ACTIVITY “RUN – SOLVE – HAVE FUN”

Matematik ve Beden Eğitimi 
Bölümlerinin düzenlediği disiplinler 
arası etkinlikte 9. sınıf öğrencileri 
heyecanlı bir ders saati yaşadılar. 
Yarışmada bir taraftan beden 
eğitimi bölümünün hazırladığı 
yüksek tempo gerektiren parkuru 
tamamlamaya çalışan öğrenciler, 
diğer yanda Matematik Bölümünün 
hazırladığı karar verme ve hızlı 
düşünmeyi gerektiren soruları 
çözmek durumunda kaldılar. 
Öğrencilerin ders saatlerini keyifli 
geçirmelerinin ötesinde, etkinliğin 
amaçlarından biri de özel ve 

profesyonel hayat arasındaki 
dengeyi kurmalarında karışılacakları 
yüksek tempoda bile iyi bir planlama 
ile daha üretken ve dolayısıyla daha 
mutlu olabileceklerini göstermekti. 
Etkinliğin amacına ulaşmasında 
emeği geçenlere teşekkür ediyor, 
saygılarımızı sunuyoruz.

Grade 9 students had an exciting 
lesson in the interdisciplinary 
class activity organized by the 
Mathematics and Physical Education 
departments. While students tried 
to complete the dynamic race 

track prepared by the physical 
education department, they also 
solved the questions prepared 
by the mathematics department 
which required decision-making 
and swift thinking. Beyond having 
a fun time learning new things, the 
main goal was to show students that 
effective planning can help them 
be more productive and content, 
even when things are at a high 
pace, and to balance their private 
and professional lives. We thank 
everyone who designed the activity 
and ensured that it met its goals.
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SATRANÇ’TA 
GURUR VEREN 
BAŞARILAR
TAC’S SUCCESS IN CHESS

8-14 Ağustos 2022 tarihleri arasında 
düzenlenen Uluslararası İstanbul 
Açık Satranç Turnuvasında 10. 
sınıf öğrencimiz Edibe Eylül, B 
Kategorisinde 136 ELO puanı ile 
3. olmayı başardı. Ayrıca hazırlık 
sınıfı öğrencimiz Taylan Rüzgar 
21-28 Ağustos tarihleri arasında 
Konya'da düzenlenen Türkiye 
Satranç İkinci Liginde oynadığı 
maçları namağlup tamamlayarak 
şampiyon oldu ve Türkiye 
Satranç Birinci Ligine yükseldi. 
Öğrencilerimizi tebrik ediyor, 
başarılarının devamını diliyoruz.

At the International Istanbul 
Open Chess Tournament held 
between 8-14 August 2022, Edibe 
Eylül, one of TAC’s 10th graders, 
received the 3rd place prize in 
Category B with 136 ELO points. In 
addition, TAC’s prep student Taylan 
Rüzgar remained undefeated in 
all his games at the Turkish Chess 
Second League held in Konya 
between 21-28 August, being 
awarded the championship title 
and moving up to the Turkish First 
League in Chess. We congratulate 
Edibe Eylül and Taylan and wish 
them continued success in the 
upcoming tournaments.
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TARSUS 
SATRANÇ 
TURNUVASINDA 
BİRİNCİLİK 
ÖDÜLÜ
FIRST PRIZE AT THE TARSUS 
CHESS TOURNAMENT

CUMHURİYET 
ÇOCUKLARININ 
CUMHURİYET 
BAYRAMI 
KUTLAMALARI
REPUBLIC DAY 
CELEBRATIONS OF THE 
CHILDREN OF THE REPUBLIC

Tarsus Belediyesi tarafından 
Tarsus’un Düşman İşgalinden 
Kurtuluşunun 101. Yıl dönümü 
etkinlikleri kapsamında düzenlenen, 
‘Tarsus’un Kurtuluşu Geleneksel 16. 
Satranç Turnuvası’nda’ öğrencimiz 
Taylan Rüzgar turnuvayı 1. 
olarak tamamladı. Müsabakalar 
çekişmeli anlara sahne olurken, 
satranç heyecanı akşam saatlerine 
kadar sürdü ve Taylan ödülünü 
Tarsus Belediye Başkanı Haluk 
Bozdoğan’dan teslim aldı. 

TAC’s 9th grader Taylan Rüzgar 
placed first at the traditional 
“Chess Tournament for Tarsus 
Liberation Day” organized by 
the Tarsus Municipality as part 
of a series of activities to mark 
the 101st anniversary of the city’s 
liberation from enemy occupation. 
While the tournament was a 
scene to stiff competition, the 
chess games extended to the 
evening hours. Taylan received his 
first prize award from Mr. Haluk 
Bozdoğan, the Tarsus Mayor.

Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları 
kapsamında "TAC Cumhuriyet Cup" 
etkinliği 17 - 28 Ekim 2022 tarihleri 
arasında gerçekleşti. Kutlamalarını 
öğle aralarında futbol, voleybol, 
basketbol oynayarak renklendiren 
öğrencilerimize teşekkür ediyoruz.

The “TAC Republic Cup" as part 
of the Republic Day Celebrations, 
took place between 17 - 28 October 
2022. We would like to thank our 
students who used the lunch breaks 
to compete in football, volleyball 
and basketball games, which added 
a dynamic, athletic component to 
the celebrations of the Republic Day.
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TAC KIZ 
BADMİNTON 
TAKIMI MERSİN 
3.SÜ OLDU
TAC GIRLS BADMINTON TEAM 
RECEIVED 3RD PLACE IN 
MERSIN

TAC KIZ 
VOLEYBOL 
TAKIMIMIZ 
MERSİN 
FİNALLERİNDE 
OKULUMUZU 
BAŞARIYLA 
TEMSİL ETTİ
GIRLS VOLLEYBALL TEAM 
SUCCESSFULLY REPRESENT 
TAC AT THE MERSIN FINALS

12-13-14 Aralık tarihlerinde 
Mersin Tenis Kompleksinde 
düzenlenen Okul Sporları Mersin 
Şampiyonasında Kız Badminton 
Takımımız Mersin 3.sü olmayı 
başardı. Başarılarından dolayı 
öğrencilerimizi tebrik ediyor, 
başarılarının devamını diliyoruz. 
Öğrencilerimizin her zaman yanında 
olan beden eğitimi öğretmenlerimize 
de saygılarımızı sunuyoruz.

TAC’s girls' badminton team placed 
3rd at the Mersin tournament held 
on 12-13-14 December at Mersin 
Tennis Complex. We congratulate 
our student players and wish 
them continued success and thank 
our physical education teachers 
who always support them.

28 Aralık Çarşamba günü Mersin 
1000 Kişilik Spor Salonunda 
oynanan Mersin Lise Genç A 
Kız Voleybol Final müsabakası 
sonucunda kızlarımız Mersin 
ikincisi olarak bizleri gururlandırdı. 
TAC Voleybol takımımız 11 – 14 
Ocak 2023 tarihlerinde Adana’da 
oynanacak Okul Sporları Bölge 
Şampiyonasında okulumuzu ve 
ilimizi temsil edecekler. Kızlarımızı 
tebrik ediyor, tüm TAC Ailesini 
Bölge Şampiyonası turnuvasında 
takımımızı desteklemeye bekliyoruz.

At the provincial tournament, 
TAC’s Girls Volleyball Team made 
the community proud by their 
second placement in Mersin 
following their final game in Mersin 
on Wednesday, December 28th. 
The team will now represent our 
school and Mersin province at the 
Regional Championship to be held 
in Adana on 11-14 January 2023. We 
congratulate our girls and invite all 
members of the TAC family to cheer 
for them at the regional tournament.
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17. SHEPARD CUP TURNUVASI 
17. SHEPARD CUP TOURNAMENT
Her yıl geleneksel olarak 
düzenlenen ve bu yıl İzmir Amerikan 
Kolejinin (ACI) ev sahipliğinde, 
5-6 Kasım 2022 tarihleri arasında 
gerçekleşen 17. Shepard Sports 
Cup’tan ikincilikle dönen Kız 
Voleybol Takımımızın başarısını 
gururla paylaşıyoruz. İlk gün İzmir 
Amerikan Koleji ve sonrasında 
Robert Kolejle oynadığı maçlarda 
2-0 üstünlük sağlayan TAC 
takımı, turnuvanın ikinci gününde 
Üsküdar Amerikan Lisesine karşı 
oynadığı maçı 0-2 tamamlayarak 

turnuvada 2. olmayı başardı. 
Başta Şampiyon takımlar olmak 
üzere tüm sporcuları kutluyor, bu 
güzel organizasyona muhteşem 
ev sahipliği yapan İzmir Amerikan 
Kolejine teşekkür ediyoruz.

We are proud to share that TAC’s 
Girls Volleyball Team completed 
the 17th Shepard Sports Cup, a 
traditional annual event of the 
four schools, which was hosted by 
American Colleagiate Institute (ACI) 
this year on 5-6 November 2022, 

with a second place trophy. The 
TAC team, which had an advantage 
of second to nil in the matches 
it played against Izmir American 
College on the first day and then 
against Robert College, lost the 
game against Üsküdar American 
College with a score of 0-2 on the 
second day of the tournament 
and placed second as a result. 
We congratulate all the athletes, 
especially the teams who became 
champions, and thank ACI for 
hosting this successful tournament.
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TAC ERKEK BASKETBOL 
TAKIMI MERSİN 
ŞAMPİYONU OLDU 
TAC BOYS BASKETBALL TEAM BRING HOME 
THE MERSIN CHAMPIONSHIP TROPHY

29 Aralık Perşembe günü Mersin 
Servet Tazegül Spor Salonunda 
oynanan Mersin Lise Genç A Erkek 
Basketbol Final müsabakasında 
TAC Basketbol Takımımız, Mersin 
Toros Kolejine karşı 74 – 61 skorla 
üstünlük sağlayarak şampiyon 
olmayı başardı. Okul Basketbol 
Takımımız 07 – 11 Şubat 2023 
tarihlerinde oynanacak Okul Sporları 
Bölge Şampiyonasında okulumuzu 
ve ilimizi temsil etme gururunu 
yaşayacak. Şampiyon öğrencilerimizi 
tebrik ediyor Bölge Şampiyonasında 
başarılarının devamını diliyoruz.

As a result of the final match at 
Servet Tazegül Sports Hall in Mersin 
on Thursday, December 29, TAC’s 
basketball team was awarded 
the championship title by scoring 
74-61 points against Mersin Toros 
College. TAC Basketball Team 
will proudly represent the school 
and the province at the Regional 
Championship, which will be held on 
7-11 February 2023. We congratulate 
the champions and wish to see 
the same successful performance 
at the Regional Championship.
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BASEBALL TÜRK 
MİLLİ TAKIM 
ANTRENÖRÜ 
GÖKHAN KINAŞ 
İLE BASEBALL 
WORKSHOP’U
A BASEBALL WORKSHOP 
WITH THE COACH OF 
THE TURKISH NATIONAL 
BASEBALL TEAM

9 Kasım Çarşamba günü, Baseball 
Türk Milli Takım Antrenörü Gökhan 
Kınaş’ı okulumuzda ağırlama şansı 
elde ettik. Gökhan koç ziyareti 
sırasında, öğle arasındaki boşluğu 
değerlendirerek öğrencilere 
Baseball giysileri ve ekipmanları 
hakkında bilgiler verdi. Oyun 
kurallarına da değindikten sonra, 
öğrencilerimizle atış, vuruş ve tutuş 
çalışmaları da yapan Kınaş’tan, en 
kısa zamanda okulumuzu tekrar 
ziyaret edeceğinin sözü alındı. 
Değerli zamanını ayırarak Amerikan 
sporu olan Baseball hakkında 
öğrencilerimizi bilgilendiren 
Gökhan Kınaş’a teşekkür ediyoruz.

TAC hosted Gökhan Kınaş, coach 
of the Turkish National Baseball 
Team on Wednesday, November 
9. During the lunch break, Kınaş 
enlightened students about 
the clothing and equipment 
used in baseball game. Talking 
about the game rules, Kınaş 
led introductory shooting, 
hitting and holding exercises 
with students and promised 
that he would visit our school 
again to continue improving 
their skills. TAC thanks Gökhan 
Kınaş, who took the time to 
inform our students about this 
traditional American sport.
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HADO E-SPORTS 
DİJİTAL OYUN 
TANITIMI
HADO, AN AR GAME, 
INTRODUCED TO TAC 
STUDENTS

08 Aralık 2022 Perşembe günü 
‘’e-sports’’ bünyesinde HADO 
etkinliği gerçekleşti. Geleceğin 
sporu olarak kabul edilen bu 
etkinlik hazırlık, 9 ve 10. sınıfların 
katılımıyla tüm gün devam etti. 
Keyifli oyunlar oynan etkinlikte, 
tanışma maçlarının ardından 
turnuva maçları da oynandı.
HADO ekibi öncelikle teknik bilgileri 
paylaştı ve öğrencilerin sorularını 
yanıtladı. Kendi sistemlerinden 
çektikleri videolarla turnuva ortamı 
yaratılmasının ardından öğrencilerin 
"e-sports"un içine girmeleri 
sağlandı. Paylaşılan bilgileri ilgiyle 
dinlemelerinin sayesinde öğrenciler 
etkinliğin gerektirdiklerini kolaylıkla 
yerine getirmeyi başardılar. 
Bilgisayar oyunlarına ilgili olan 
öğrenciler için oldukça eğlenceli bir 
gün oldu. Öncelikle öğrencilerimize 
bu fırsatı sunan HADO ekibine ve 
etkinlikte emeği geçenlere teşekkür 
ediyor, saygılarımızı sunuyoruz.

The demonstration of HADO, the 
first-ever digital sport using AR, 
at TAC was held on Thursday, 
December 8, 2022. Students from 
9th and 10th grades engaged 
with HADO, which is considered 
as the sport of the future, during 
the day as games at practice, as 
well as tournament level, were 
played. The visiting HADO crew 
first shared technical information 
and answered student 
questions. After the tournament 
environment was created with the 
videos from their own systems, 
the students were exposed to 
this "e-sports". Thanks to their 
attention to the information 
shared, students were easily 
able to fulfill the requirements. 
It was a very fun day particularly 
for those students who are 
interested in computer games. 
TAC thanks the HADO team for 
giving us this opportunity.
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UAA SONBAHAR BASKETBOL 
TURNUVASINDA TAC 
ERKEK BASKETBOL TAKIMI 
ŞAMPİYON, KIZ BASKETBOL 
TAKIMI TURNUVA 2.Sİ OLDU 
TAC’S CHAMPIONSHIP AND SECOND 
PLACE AWARDS AT THE UAA AUTUMN 
BASKETBALL TOURNAMENT

9-10-11 Aralık tarihleri arasında 
Üsküdar Amerikan Kolejinin (UAA) 
ev sahipliğini yaptığı Sonbahar 
Basketbol Turnuvasına İzmir 
Amerikan Koleji (ACI), Tarsus 
Amerikan Koleji (TAC), SEV 
Amerikan Lisesi (SAC) ve Robert 
Kolej basketbol takımları katıldı. 
Okul Müdürü Ahu Arslan, Müdür 
Yardımcısı Hasan Turgut ve eski milli 
basketbolcu mezunumuz Necati Güler 
(TAC’75) turnuva boyunca sporcuların 
yanında yer aldı. Eski Mill Basketbolcu 
ve Basketbol Federasyonu Kadın 
Milli Takımlar Direktörü Nilay 
Kartaletepe’nin hava atışı ile başlayan 
turnuvada birbirinden çekişmeli 
mücadeleler yaşandı. UAA Sonbahar 
Basketbol Turnuvasında TAC Erkek 
Basketbol Takımı Şampiyon oldu. 
TAC Kız Basketbol Takımı da turnuva 
ikincisi olarak okulumuzu başarıyla 
temsil etti. Aynı zamanda erkeklerde 
12. sınıf öğrencisi ve aynı zamanda 

takım kaptanı Aldemir Konuk, 
kızlarda ise 10. sınıf öğrencisi Sera 
Hocagil turnuvanın MVP ödülüne 
layık görüldü. Sergiledikleri üstün 
performanslarından dolayı bizleri 
gururlandıran tüm sporcularımızı 
tebrik ediyor, başarılarının devamını 
diliyoruz. Başta turnuvaya 
ev sahipliği yapan UAA’ya ve 
sporcuların her zaman yanında 
olan, emeği geçen herkese teşekkür 
ediyor, saygılarımızı sunuyoruz.

The basketball teams of American 
Collegiate Institute in İzmir (ACI), 
Tarsus American College (TAC), SEV 
American College (SAC), and Robert 
College joined the Autumn Basketball 
Tournament hosted by Üsküdar 
American Academy (UAA) on 9-11 
December. Ms. Ahu Arslan (principal), 
Hasan Turgut (Vice Principal) and 
Mr. Necati Güler (TAC 1975 graduate 
and former national basketball 

player) supported the athletes 
throughout the tournament games. 
The tournament, which started with 
the jump ball of Nilay Kartaletepe, 
former national basketball player 
and the director of national female 
teams, saw stiff competition. TAC 
boys basketball team became 
the champion in the tournament. 
Girls' Basketball Team successfully 
represented TAC, bringing home the 
second place trophy. In addition, 
Aldemir Konuk, a senior student 
and the team captain of the boys 
team and Sera Hocagil, a 10th grader 
from TAC’s girls team were awarded 
the MVP prize. We congratulate all 
athletes who make us proud with 
their outstanding performance 
and wish them continued success. 
As TAC, we also thank UAA for 
hosting us and everyone who 
always supports our athletes and 
contributes to their success.
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ÖĞRENCİ VE 
ÖĞRETMENLER 
ARASI 
VOLEYBOL 
VE FUTBOL 
MÜSABAKALARI
VOLLEYBALL AND FOOTBALL 
COMPETITIONS BETWEEN 
STUDENTS AND TEACHERS

Öğretmenler Günü kutlamaları 
kapsamında düzenlenen voleybol 
ve futbol müsabakalarında maçlar 
bu sefer öğrenci ve öğretmenler 
arasında oynandı. Cumhuriyet Cup 
futbol şampiyonu olan “Ciğersiz İdman 
Yurdu FC” takımına karşı ve Voleybol 
Şampiyonu “Bir şey Yok” takımına karşı 
oynayan öğretmenler, zorlu mücadelerini 
keyifle tamamladılar. Öğretmenleriyle 
eğlenceli ve coşkulu zaman geçirme 
fırsatı yakalayan öğrencilerin 
mutluluğu gözlerden kaçmadı. Tüm 
katılımcıları tebrik ediyoruz.

In the volleyball and football 
competitions organized as part of the 
Teachers' Day celebrations, the matches 
were played between students and 
teachers this time. The teachers, playing 
against the team of “Cevresiz İdman 
Yurdu FC”, the football champion of the 
Cumhuriyet Cup, and against the team 
of “There is Nothing”, the champion of 
Volleyball, completed their tough fight 
with pleasure. The happiness of the 
students, who had the opportunity to 
spend fun and enthusiastic time with 
their teachers, did not go unnoticed. 
Congratulations to all participants.

T A C L I F E



93
@tarsusamericancollege

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

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

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

Tarsus Amerikan Koleji Tarsus American College

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

Tarsus American College

SOSYAL MEDYADA TARSUS AMERİKAN KOLEJİ 
TARSUS AMERICAN COLLEGE ON SOCIAL MEDIA

H A B E R  N E W S

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



	18 MART ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ ANMA TÖRENİCANAKKALE DAY CEREMONY

