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Türk Amerikan Derneği, 68 yıldır eğitim, kültür ve sanat alanlarında hizmet veren kar amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşudur.
The Turkish American Association is a non-profit NGO which has been offering services in the fields of education, culture and art for 68 years.

NO:16

TAD VE ATC, YENİ YIL RESEPSİYONLARINDA
“GELECEK VADEDEN TÜRKLER”
FONUNU DUYURDU…
TAA AND ATS ANNOUNCED
THEIR NEW
“PROMISING TURKS” FUND AT THEIR NEW
YEAR’S RECEPTION…

Dr. Ali Tunç KEMALOĞLU, Dilek Dengizek ERSANEL, Erdal BEŞİKÇİOĞLU, Ahmet KANNECİ
1951 yılından bu yana, eğitim ve kültürel değişim programları ile Ankaralılara hizmet
veren Türk Amerikan Derneği (TAD) ile yine benzer bir misyonla 1949 yılından
beri New York’ta faaliyette bulunan Amerikan Türk Cemiyeti (ATC), Ankara’da
düzenledikleri resepsiyonla yeni yılı kutladılar. Eğitim, kültür, sanat ve iş çevresinden
birçok kişinin bir araya geldiği resepsiyonda, bu iki prestijli kurumun gençler için
ortaklaşa oluşturduğu burs fonunun da duyurusu yapıldı.
ABD’deki prestijli eğitim kurumları, üniversite veya STK’lar tarafından STEAM
(Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Sanat, Matematik) ve uluslararası alanlarda
düzenlenen yarışmalara, başarılı ancak kısıtlı imkanlara sahip gençlerin katılmasına
olanak sağlamak amacı ile “Gelecek Vadeden Türkler” adıyla oluşturulan fon,
resepsiyona katılan davetliler tarafından memnuniyetle karşılandı. Resepsiyona katılan
konuklar, bireysel bağış da yaparak bu fondan daha fazla gencin faydalanabilmesine
destek oldular. Lise, üniversite, yüksek lisans ve doktora düzeyinde gençlerin
başvurabilecekleri bu fon kapsamında; yarışma, konferans katılım ücretleri, ulaşım ve
konaklama vb. masrafları karşılanabilecektir.

will be covered as part of this fund.
For individual and corporate donations, the bank details are:
Türkiye İş Bankası Güvenevler Branch
Türk Amerikan Derneği
TL IBAN No: TR93 0006 4000 0014 2420 4379 27
USD IBAN NO: TR 06 0006 4000 0024 2420 6277 65
SWIFTCODE: ISBKTRISXXX

Bireysel/Kurumsal bağışlar için Hesap Bilgileri:
Türkiye İş Bankası Güvenevler Şubesi
Türk Amerikan Derneği
TL IBAN No: TR93 0006 4000 0014 2420 4379 27
USD IBAN NO: TR 06 0006 4000 0024 2420 6277 65
The Turkish American Association (TAA), which has been offering educational and
cultural exchange programs for residents of Ankara since 1951, and the American
Turkish Society ATC), which has been offering programs in New York with a similar
mission since 1949, organized a joint reception in Ankara to celebrate the New
Year. At the reception, which gathered various people from education, culture, art
and business circles, the micro scholarship fund established by these two prestigious
NGOs was also announced to public.
The micro scholarship fund “Promising Turks,” established to financially support
young and bright students with limited financial resources to participate in
competitions or symposiums organized by prestigious education institutions,
universities or NGOS in the fields of STEAM (science, technology, engineering, arts,
mathematics) or international relations, was highly appreciated by the guests at the
reception and led them donate to the fund and help more students to benefit from the
fund. Competition and conference participation fees, transportation and lodging fees
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İNGİLİZCE ACCESS
MICROSCHOLARSHIP
BURS PROGRAMI
ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından desteklenen ve Türk-Amerikan Derneği
tarafından hayata geçirilen “İngilizce Access Burs Programı” hazırlıkları son aşamaya
gelmiştir. Akademik anlamda başarılı ancak maddi olanakları kısıtlı 30 öğrenciye
İngilizce öğrenim bursu sağlayan program kapsamında her bir öğrenci toplamda 404
saat ücretsiz İngilizce eğitimi alacaktır.
Türk-Amerikan Derneği Cinnah Merkez ve Etimesgut Şubesinde uygulanacak
program çerçevesinde bursiyerlerin, 21. yüzyıl becerileri doğrultusunda; liderlik,
münazara teknikleri, teknoloji okuryazarlığı, eleştirel düşünme ve özelikle de
İngilizce anlama ve konuşma yeterliliği kazanması amaçlanmaktadır.
7 Şubat 18:30’da Türk-Amerikan Derneği Cinnah Merkezde, öğrenci ve velilerin
ağırlanacağı “Access Açılış Resepsiyonu” ile bursiyerler, bir buçuk yıl sürecek yeni
bir maceraya hazırlanacak.

ENGLISH ACCESS MICROSCHOLARSHIP PROGRAM
The preparations of the English Access Microsholarship Program, which is supported
by the U.S. Department of State and offered by the Turkish-American Association has
come to its final point. Within the scope of the program that offers a scholarship to 30
bright but economically disadvantaged students, each student will receive a total of
404 hours of English instruction.
Through the Access program, which will be held at the Turkish-American Association
Headquarters and TAA Etimesgut, the principal objective is to change the life of
the students, improving their social and creative thinking skills, information and
technology literacy, and leadership skills that may lead to better jobs and educational
prospects in accordance with the 21st century skills.
With the Inception Ceremony, which will host students and parents on February 7 at
18:30 at the Turkish-American Association, students will begin a new journey that
will last one and a half years.

BİZİM İÇİN MUTLULUK
SOSYAL SORUMLULUK
“MİNİK TEMİZ KALPLER ÜŞÜMESİN - EL ELE NESİLDEN
NESİLE KOLEJİ” SOSYAL YARDIMLAŞMA PROJESİ
Nesilden Nesile Koleji tarafından başlatılan ve tüm Türk Amerikan Derneği
Anaokulları tarafından desteklenen bir yardım kampanyası gerçekleştirildi. Nesilden
Nesile Koleji öğrencilerinin ismini belirlediği “Minik Temiz Kalpler Üşümesin”
sosyal yardımlaşma projesi kapsamında, değerli velilerimizin de büyük destekleri ile
toplanan bağış ve yüzlerce giyecek-oyuncak ve kırtasiye malzemesi, Nesilden Nesile
Koleji beden eğitim öğretmeni tarafından 16 Ocak 2019 günü bizzat Urfa - Siverek
ilçesi Yoğunca Köyü, Yoğunca İlkokulu öğrencilerine karne hediyesi olarak teslim
edildi. Türk Amerikan Derneği yönetimi emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerini
sunar.

“DON’T LET TINY PURE HEARTS GET COLD – HAND IN HAND
NESİLDEN NESİLE PRIVATE PRIMARY SCHOOL” SOCIAL AID
PROJECT
An aid campaign was launched by Nesilden Nesile College and then supported by all
Turkish American Association Preschools. As part of the “Don’t Let Tiny Pure Hearts
Get Cold” project, named by the college students, donations and hundreds of clothes,
toys and stationary collected with support of the parents, were taken on January 16,
2019 by sports teacher of Nesilden Nesile College to Yoğunca Primary School in
Urfa-Siverek, Yoğunca Village and given to the students as school report card gifts.
The Turkish American Association administration expresses heartfelt gratitude to
those who contributed to the project.
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TÜRK AMERİKAN DERNEĞİ GAZİOSMANAPAŞA
ANAOKULU ÖĞRENCİLERİ “MİNİK ELLER-TÜYLÜ
PATİLER” SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ – II
İLE YİNE KARŞINIZDA…
TAD Anaokulu öğrencilerimizin sorumluluk duygularını geliştirmek ve
onlara hayvan sevgisi aşılamak amacıyla düzenlenen “Minik Eller - Tüylü
Patiler” kermesi, bu yıl da Şubat ayında gerçekleştirilecek. TAD Anaokulu
öğrencilerimizin, tüylü dostlarına yardım amacıyla minik elleriyle hazırladıkları
sabun, anahtarlık, mum ve daha bir çok sürprizden oluşan kermes
23 ve 24 Şubat günleri 10:00-16:00 saatleri arasında Türk Amerikan
Derneği Cinnah’da düzenlenecek. Satıştan elde edilecek tüm gelir, TAD
idarecileri, veliler ve öğrenciler tarafından Çayyolu’nda bulunan ve çoğu
engelli 430 köpeğe bakılan Hayvan Kurtarma Derneğinin
kurduğu barınağa mama olarak bağışlanacaktır. Ayrıca, evde kullanmadığınız;
battaniye, şilte, antibiyotik, ağrı kesici, göz damlası gibi köpekleri sıcak
tutacak veya tedavi edecek malzemeleri de TAD’a getirebilirsiniz.
Sizlerde, minik öğrencilerimizin bu anlamlı çalışmasına destek olabilirsiniz.
23 - 24 Şubat tarihlerinde düzenlenen kermesi ziyaret edebilir ve stantlara
uğrayarak, barınaktaki tüylü dostlarımızın hayatına dokunabilirsiniz.
Onların,bol sevgi ve mamaya; bizim de, sizin desteğinize ihtiyacımız var!
“İnsan bir hayvanı gerçekten sevene dek, ruhunun bir yanı hep uykudadır.”

HERE COMES THE TURKISH AMERICAN
ASSOCIATION PRESCHOOL GOP STUDENTS WITH THEIR
“TINY HANDS-FURRY PAWS” SOCIAL RESPONSIBILITY
PROJECT-II…
The “Tiny Hands-Furry Paws” bazaar, organized every year to help our TAA
Preschool GOP students develop a sense of responsibility and love for animals,
will be held again this year in February. The stands, where soap, keychains,
candles and lots of surprises made by the preschoolers with their tiny hands
will be placed at the entrance area of the Turkish American Association Cinnah
and will be open on February 23 and 24 between 10 a.m. and 4 p.m. All
proceeds from the sales will be donated as dog food by the TAA administrators,
parents and students to the Ankara Animal Rescue Association’s Shelter in
Cayyolu, the home for more than 430 stray dogs most of whom are disabled.
You can also bring to TAA new or used blankets, mattresses, antibiotics,
eyedrop, painkillers or anything that will keep the dogs warm or treat them.
Please come to the bazaar on February 23 and 24 to support the meaningful
project of our little students and touch the lives of our furry friends at the
shelter. They need lots of love and food and we need your support!
““Until one has loved an animal, a part of one’s soul remains unawakened.”

TAD’LI HABERLER / NEWS FROM TAA
TAD’DA İNGİLİZCE ÖĞRETİMİ
SERTİFİKA PROGRAMI
Öğretmen yetiştirmeyi bir misyon edinen ve sürekli gelişime inanan Türk-Amerikan
Derneği, öğretmenlere yatırım yapmaya devam ediyor.
Türk-Amerikan Derneği Akademik Direktörü liderliğinde başlatılan, “İngilizce
Öğretimi Sertifika Programı” Ocak - 2019 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.
Uluslararası yabancı dil öğretim standartlarında hazırlanan sertifika programına,
farklı TAD şubelerinden birçok değerli öğretmen katılmıştır. Bir akademik yılı
boyunca sürecek olan programa katılan öğretmenler, hem dil öğretimin felsefesi
hem de gerçek sınıf içi uygulamalar üzerinde uygulamalı eğitim görmeye başlamıştır.
İngilizce Öğretimi Sertifika Programının, ilerleyen dönemlerde TAD dışından
öğretmenlere de açılması planlanmaktadır.

TEACHING ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE (TEFL)
CERTIFICATE PROGRAM AT TAA
With a mission of training teachers and a belief in continuous development, the
Turkish-American Association continues to invest in teachers. Led by the TurkishAmerican Association Academic Director, the Teaching English as a Foreign
Language Certificate Program was launched as of January 2019. Teachers from
different TAA branches have started to attend the certificate program developed in
accordance with international language teaching standards. Teachers attending the
program that will last an academic semester have started to receive hands on training
on both the philosophy of language teaching as well as real classroom practices. TAA
also plans to open the Teaching English as a Foreign Language Certificate Program
to teachers outside of TAA as well.

TAA HOSTED THE TECHNOLOGY TRAINING
PROGRAM FOR TEACHERS
Trainees who have successfully completed the Empowering English Language
Teaching Professionals to Create Technology program, which was organized with
the collaboration of ETZ Academy and the US Embassy Ankara and hosted at TAA,
received their certificates. The training program that lasted four days received many
English teachers from different educational institutions with universities taking the
lead.
The technology training program offered interactively by professionals made a
significant contribution to the professional development of teachers by introducing
technology based software and applications that can be used in English language
teaching.
The training program, to which the TAA academic staff also attended, opened new
horizons for all participants that will enable us to give much more to our students in a
much more fun and productive way.

KURSLAR
TOEFL KURSU
Cumartesi - Pazar (09:30 - 13:20) 3 Şubat 2019 - 31 Mart 2019
Hafta içi (18:30 - 21:20) 18 Şubat 2019 - 20 Mart 2019

TAD ÖĞRETMENLERE TEKNOLOJİ EĞİTİMİNE
EV SAHIPLİĞİ YAPTI

AKADEMİK YAZMA KURSU

ETZ Akademi ve ABD Ankara Büyükelçiliği işbirliği ile organize edilen ve TürkAmerikan Derneği ev sahipliğinde gerçekleştirilen “Teknoloji Geliştirme Konusunda
İngilizce Öğretmenlerini Güçlendirme Programı”nı başarılı şekilde tamamlayan
öğretmenler, sertifikalarını aldı. Toplamda dört gün süren eğitim programına,
üniversitelerimiz başta olmak üzere muhtelif eğitim kurumundan İngilizce
öğretmenleri katıldı.
Alanında uzman eğitmenler tarafından interaktif şekilde gerçekleştirilen teknoloji
eğitim programı ingilizce öğretiminde kullanılabilecek teknoloji tabanlı yazılım ve
uygulamaları tanıtıp, birebir kullanılmasını sağlayarak, öğretmenlerimizin mesleki
gelişimine önemli katkıda bulundu.
Türk-Amerikan Derneği akademik personelinin de katıldığı eğitim programı, tüm
katılımcıların öğrencilerine daha eğlenceli ve çok daha verimli şekilde verilmesini
eğitim vermesini sağlayacak yeni ufuklar açtı.
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Cumartesi (13:00 - 15:50) 9 Şubat 2019 - 27 Nisan 2019

IELTS KURSU
Pazartesi - Salı - Perşembe (18:30 - 21:20)
23 Şubat 2019 - 11 Mayıs 2019

ÇOCUK KURSU
Salı - Perşembe (15:30 -18:05 veya 17:00 - 19:35 )
5 Şubat 2019 - 28 Mayıs 2019
Çarşamba - Cuma (15:30 -18:05 veya 17:00 - 19:35 )
6 Şubat 2019 - 24 Mayıs 2019
Cumartesi - Pazar (09:45 - 12:20 veya 13:00 - 15:35 )
9 Şubat 2019 - 2 Haziran 2019
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ŞUBAT AYINDA
TÜRK AMERİKAN DERNEĞİNDE /
IN FEBRUARY
@TURKISH AMERICAN ASSOCIATION

SEMİNER: “KAYGI, ENDİŞE VE BAŞ ETME YOLLARI” (Türkçe)
Konuşmacı: Prof. Dr. Selçuk Aslan,
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı,

EDUCATIONUSA-TAD OFİSİ ÖĞRENCİLER İÇİN
TOEFL IBT WORKSHOP PROGRAMI
EDUCATIONUSA-TAA TOEFL IBT WORKSHOP FOR STUDENTS
2 Şubat Cumartesi @ 13:00-16:30 @ TAD Reşat Aktan Üye Salonu
Sizleri, Türk Amerikan Derneği TOEFL Eğitmeni Çiğdem Reyhan tarafından
yürütülecek olan ücretsiz TOEFL-iBT Workshop’ına davet ediyoruz. Özellikle
TOEFL-IBT sınavından yüksek skor almayı hedefleyen ve dört dil becerisini
(okuma, yazma, dinleme ve konuşma) geliştirmek isteyen herkes etkinliğimize
katılabilir. Workshop’ımızda sadece dört beceriye yönelik soru örneklerini
çözmekle kalmayacak; aynı zamanda, şu anki İngilizce seviyenizi ölçebilecek ve
sınava yönelik ipuçları öğrenmiş olacaksınız. İnteraktif bir etkinlik olacağı için
kontenjanımız sınırlıdır. (30 kişi) Kayıt yapılması zorunludur. Bilgi ve kayıt için:
0312 426 26 44 veya educationusa@taa-ankara.org.tr
Saturday, February 2 @ 1 pm – 4:30 pm @ TAA Resat Aktan Members Lounge
We invite you to join our free TOEFL-iBT Workshop which is going to be conducted
by TAA TOEFL Trainer Çiğdem Reyhan. Anyone who would like to get a high
score from TOEFL-iBT and improve their four language skills (reading, listening,
speaking and writing). In the workshop, you will not only be able to practice the
question types for all the four sections- Reading, Listening, Speaking and Writing,
but you will also have measured your current English language level and learn
useful TOEFL-iBT test tips. Since it is an interactive workshop, we can only seat
30 participants and registration is required. For information and registration call
0312 426 26 44 or email educationusa@taa-ankara.org.tr

KARMA RESİM SERGİSİ:
“KÜÇÜK DAMLALAR, BÜYÜK UMUTLAR – XI”
GROUP PAINTING EXHIBITION: “SMALL DROPS, BIG HOPES – XI”
Her yıl Türk Eğitim Vakfı Ankara yararına düzenlenen sergiye bu yıl; Hamdi Eser,
Şule Özbahar, Murat Polat, Demet Yücel ve Sema Yücel eserleri ile katılmaktalar.
Açılış: 6 Şubat 2019 Saat: 18:30-20:00
Sergi: 6 Şubat – 6 Mart Hafta içi: 11:00-19:00 Hafta sonu: 10:00-16:00
This year, Hamdi Eser, Şule Özbahar, Murat Polat, Demet Yücel and Sema Yücel
will be displaying their paintings in the exhibition organized to raise funds for the
Turkish Education Foundation Ankara Chapter.
Opening: February 6, 2019 6:30 p.m.- 8 p.m.
Exhibition: February 6 – March 6 Weekdays: 11 a.m. – 7 p.m.
Weekends: 10 a.m. – 4 p.m.

BİLGİLENDİRME TOPLANTISI
“5 ADIMDA AMERİKA’DA YÜKSEKÖĞRENİM” (Türkçe)
6 Şubat @19:00 @ TAD Reşat Aktan Üye Salonu
Türk Amerikan Derneği EducationUSA Merkezinin düzenleyeceği bu seminerde,
EducationUSA Danışmanı Naz Etçioğlu EducationUSA Ağı hakkında detaylı bilgi
vermenin yanı sıra Amerika’da Yükseköğrenim görmek için takip edilmesi gereken
5 adımdan bahsedecektir. Seminer dili Türkçe’dir. Seminerimiz ücretsizdir.
Bilgi ve kayıt (zorunludur) için 0312 426 26 44 veya
educationusa@taa-ankara.org.tr

CENK ACARLAR STAND UP SHOW:
“MİZAH BUDA KAFASI”
8 Şubat @ 20:00 @ TAD Reşat Aktan Salonu
Geçtiğimiz yıl, Ankara’daki ilk stand up gösterisini Türk Amerikan Derneğinde
sahneleyen genç oyuncu, yine Ankara’da ve yine, yeniden Türk Amerikan Derneği
sahnesinde…
Biletler için: 0312 426 26 48 veya taaprograms@taa-ankara.org.tr
0 312 426 26 44
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Bilişsel Davranışçı Psikoterapist, Supervizor ve Eğitici
21 Şubat @ 19:00 @ TAD Reşat Aktan Salonu
Türk Amerikan Derneği psikoloji ve kişisel gelişim seminerler serisinin bu
ayki konusu günlük hayatımızı olumsuz yönde etkileyebilecek kaygı ve endişe
bozukluğu. Seminerde, tanınmış Psikiyatr Prof. Dr. Selçuk Aslan anksiyete
bozukluğu ve baş etme yolları ile ilgili faydalı bilgiler paylaşacaktır. Seminer herkese
açık ve ücretsizdir.
Kayıt (zorunludur) ve bilgi için: 0312 426 26 48 veya
taaprograms@taa-ankara.org.tr

SEMİNER: “TÜRK SİNEMA TARİHİNE KISA BİR BAKIŞ”
(İngilizce) FİLM GÖSTERİMİ: “YEDİ KOCALI HÜRMÜZ”
SEMİNAR: “HISTORY OF TURKISH CINEMA IN BRIEF”
(in English) MOVIE SCREENING: “7 KOCALI HÜRMÜZ”
Konuşmacı: Dr. Alev Değim Flannagan, Başkent Üniversitesi, Çizgi Film ve
Animasyon Bölümü Öğretim Üyesi
Speaker, Dr. Alev Değim Flannagan, Cartoon and Animation Department,
Başkent University
22 Şubat @ 19:00 @ TAD Reşat Aktan Üye Salonu
Özellikle Türkiye’de yaşayan ve Türk kültürünü yakından tanımak isteyen, Türk
sinemasını ve tarihini merak eden yabancılar için düzenlenen bu programda, Dr. Alev
Değim Flannagan Türk Sinema tarihi ile ilgili özet ama faydalı bilgiler verecektir.
Seminer sonrasında, eğlenceli müzikal komedi “Yedi Kocalı Hürmüz” izlenecektir.
Program herkese açık, İngilizce ve ücretsizdir. Kayıt yaptırmak zorunludur.
Kayıt yaptırmak ve detaylı bilgi almak için: 0 312 426 26 48 veya
taaprograms@taa-ankara.org.tr
February 22 @ 7 p.m. @ TAA Reşat Aktan Members Lounge
In this program organized especially for those expats who are interested in getting
to know more about Turkish culture and in the Turkish cinema history, Dr. Alev
Değim Flannagan will be giving useful and brief info on the history of Turkish
cinema. After the one-hour seminar, we will be watching “Yedi Kocalı Hürmüz”
a well-known and entertaining Turkish musical comedy. The program is open to
everyone, in English-only and free of charge.
For info and registration (required): 426 26 48 or taaprograms@taa-ankara.org.tr

PİZZA VE FİLM GECESİ: “A DOG’S PURPOSE”
PIZZA AND MOVIE NIGHT: “CAN DOSTUM”
1 Mart Cuma @ 19:00 @ TAD Reşat Aktan Salonu
Soğuk bir kış gününe en yakışan ikili huzurlarınızda: Pizza ve Film! Hazırlaması
bizden, gelip bu ikilinin keyfini sürmek sizden. Şubat ayında, sokak köpekleri için
düzenlenen sosyal sorumluluk projesi sonrası; sizleri, ailenizle beraber köpeklerle ilgili
keyifli filmimizi izleyemeye davet ediyoruz. Katılım için bizi 27 Şubat’a kadar aramanız
gerekmektedir. Film +10 yaş içindir ve Türkçe alt yazılıdır.
Kayıt yaptırmak ve detaylı bilgi almak için: 0 312 426 26 48 veya taaprograms@
taa-ankara.org.tr ankara.org.tr
Friday, March 1 @ 7 p.m. @ TAA Reşat Aktan Lounge
We are offering you the best duo on a winter’s day: pizza and a movie! We will prepare
everything and all you have to do is to enjoy this duo. Following our social responsibility
project for stray dogs, we invite you to come join us in watching an entertaining movie
about a dog’s life. Please call us latest by February 27 to join this event. The movie is +10
and will have Turkish subtitles.
Phone: 0312 426 26 48 / email: taaprograms@taa-ankara.org.tr
taaprograms
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