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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:17

Türk Eğitim Vakfı (TEV) Ankara ve Türk Amerikan Derneğinin (TAD) her yıl 
yeniledikleri protokol ile yılda 5 TEV Ankara bursiyeri TAD’da tam burslu, tüm TEV 
Ankara bursiyerleri %50 burslu olarak İngilizce kurslarından faydalanmaktadır. Bazı 
yıllar, özel projelerle bursiyer sayısı arttırılmaktadır.
Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da ressam Murat Polat sanat koordinatörlüğünde, geliri 
Türk Eğitim Vakfı Ankara’ya bağışlanacak olan muhteşem bir karma sergi TAD Sanat 
Galerisinde Ankaralı sanatsever ve hayırseverlerin beğenisine Şubat ayı itibariyle 
sunuldu. 
Açılışını; eski bakanlarımızdan Hikmet Sami Türk, TAD Genel Müdürü Dilek 
Dengizek Ersanal, TEV Ankara Müdürü Ömer Turna ve sergide eserleri bulunan 
değerli ressamların yaptığı sergi 6 Mart 2019 tarihine kadar ziyarete açık olup, 
sergide yer alan birçok eserin satışı gerçekleştirilmiştir.

In line with a protocol renewed  every  year  between the Turkish Education 
Foundation (TEV) Ankara and the Turkish American Association, five TEV 
scholarship students benefit from TAA’s language courses with full scholarship 
and all TEV scholarship students benefit from English language courses with %50 
scholarship. In some years this number is increased with special charity projects.
As in last year, this year in February, a fascinating group painting exhibition 
coordinated by painter Murat Polat, was opened to raise funds for TEV Ankara and 
received major attention from art lovers and philanthropists. Many paintings have 
been sold in the exhibition, opened by former minister Hikmet Sami Türk, TAA 
Executive Director Dilek Dengizek Ersanal, TEV Ankara Director Ömer Turna 
and the painters. The exhibition can be seen at the TAA Art Gallery until March 6

Türk-Amerikan Derneği, 7 Şubat 2019 tarihinde İngilizce Access programının 
açılışını gerçekleştirdi. 30 öğrenci ve bu öğrencilerin velilerinin katıldığı Açılış 
resepsiyonunda TAD Genel Müdürü Dilek Dengizek Ersanal ve ABD Büyükelçiliği 
İngilizce Dil Eğitim Ateşesi David Fay’ın konuşmalarının ardından TAD Akademik 
Direktörü Vural Erkeç Access Programı çerçevesi hakkında bir sunum gerçekleştirdi. 
Türk-Amerikan Derneği davetlisi olarak açılışa katılan 2004 Access Program Mezunu 
Burak Kaan Koçak ise programın kendisine kazandırdıklarını anlattı ve yeni Access 
öğrencilerine tavsiyelerde bulundu.
On February 7, 2019, the Turkish American Association launched a new Access 
program in Ankara.  The 30 students and their parents received welcome speeches 
from the TAA’s Director Dilek Dengizek Ersanel and Regional English Language 
Officer David Fay. After the speeches, TAA Academic Director Vural Erkec gave 
a presentation on the Access Program. Attending the ceremony as a guest of the 
Turkish-American Association, Burak Kaan Koçak, a 2004 Access program 
graduate talked about how he benefited from the program and gave advice to the 
new Access students.

TÜRK AMERİKAN DERNEĞİ’NDE 
TÜRK EĞİTİM VAKFI (TEV) ANKARA 
YARARINA GRUP RESİM SERGİSİ AÇILDI…

GROUP PAINTING EXHIBITION OPENED AT 
THE TURKISH AMERICAN ASSOCIATION TO 
RAISE FUNDS FOR THE TURKISH 
EDUCATION FUND (TEV) ANKARA …

Nesilden Nesile

TAD Yeni İngilizce Access Program Açılışını Gerçekleştirdi
TAA Launches New Access Program
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EducationUSA, Amerika’da yükseköğrenim için ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından 
kurulan ve desteklenen ücretsiz eğitim danışmanlık merkezdir ve Ocak 2017 
tarihinden bu yana Türk Amerikan Derneği’nde faaliyetlerini sürdürmektedir.

Amerika’da üniversite eğitimi konusunda doğru bildiğimiz yanlışlar ve yanlış 
bildiğimiz doğrular oldukça fazladır. Türkiye’de üniversite okumak için girdiğimiz 
sınavların yurtdışında da geçerli olduğu yanılsamasına kapılırız ancak gerçek çok 
daha farklıdır.

Amerika’da lisans düzeyinde eğitim almak isteyen öğrencilerin girmesi gereken 
sınavlar; SAT, SAT Subject ya da ACT sınavlarıdır. Bu sınavlar; sayısal ve sözel 
bölümlerden oluşur ve genel yetenek değerlendirmesi için uygulanır. Her okulun 
başarı skorları değişiklik göstermektedir. Lisansüstü eğitim için ise girilmesi gereken 
sınavlar; GRE, GRE Subject veya GMAT sınavlarıdır. GMAT genelde, Amerika’da 
MBA eğitim görmek isteyen öğrencilere yönelik hazırlanan bir sınavdır.

Son olarak, Amerika’da Üniversite eğitimi almayı düşünen öğrencilerin en çok 
ihtiyacı olan sınav; dil yeterliliğini belirleyen TOEFL ya da IELTS sınavıdır. Bu 
sınavlar; okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerilerini test etmeye yönelik 
sınavlardır. Bu sınavlardan alınan skorlar ne kadar yüksek olursa, programa kabul 
edilme oranı o kadar yükselir. Her okulun adaylardan beklediği dil skorunun da 
birbirinden farklı olacağını unutmamamız lazım… IETLS konusunda daha detaylı 
bilgi için EducationUSA Merkezimiz ile iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca; 30 Mart 
2019 tarihinde düzenleyeceğimiz ücretsiz IETLS Workshop’ımızı sakın kaçırmayın!

30 Mart Cumartesi @ 13.30-16.30 @TAD Reşat Aktan Üye Salonu
Sizleri, Türk-Amerikan Derneği IELTS Eğitmeni tarafından yürütülecek olan 
ücretsiz IELTS Akademik Workshop’ına davet ediyoruz. Özellikle IELTS 
Akademik sınavından yüksek skor almayı hedefleyen ve dört dil becerisini (okuma, 
yazma, dinleme ve konuşma) geliştirmek isteyen herkes ÜCRETSİZ etkinliğimize 
katılabilir. Workshop’ımızda sadece dört beceriye yönelik soru örneklerini çözmekle 
kalmayacak, aynı zamanda, sınava yönelik ipuçları öğrenmiş olacaksınız. İnteraktif bir 
etkinlik olacağı için kontenjanımız sınırlıdır. (40 kişi) Kayıt yaptırılması zorunludur. 
Workshop dili İngilizce’dir.
Bilgi ve Kayıt (zorunludur) için: 0 312 426 26 44 /
educationusa@taa-ankara.org.tr

Ben Polonyalıyım ve yaklaşık iki yıldan beri Ankara’da yaşıyorum. Bu yüzden, 
vücut dili ile iletişim kurmak artık benim için çok önemli… Türkçem çok ileri 
seviyede olmadığı için her gün neredeyse vücut dili kullanıyor ve iletişim 
kurmaya çalışıyorum.

Özellikle Türkiye’ye geldikten sonra Ankara sokaklarında Türklerle 
konuşurken vücudumu kullanmayı deniyorum. Ellerim, başım, kaşlarım 
bu iletişim şeklinin birer aracı oldular. İyi ki; benimle konuşan insanlar çok 
sabırlı davranarak, bana yardımcı oluyorlar. Bu yüzden, Ankara’daki hayatım 
şimdi daha rahat… Ayrıca beden dili ile birkaç günlük aktiviteyi konuşmadan 
yapmam da mümkün. Mesela; alışveriş yapmak, saç kestirmek, hesabı istemek 
gibi şeyleri ağzımı açmadan yapabilirim. Sokaklar hariç ofiste de vücut dilinden 
yararlanmam mümkün. Zaman zaman bir gülümseme, boyun eğme veya diğer 
jestler bin kelimeden bile daha iyi oluyor. Tabii ki, benim için çoğu zaman 
bu beceri çok zor… Bazen vücut dilimi bilinçsizce kullanıyorum. Vücudum, 
ağzımla beraber her zaman aynı düzende gitmiyor. Bu gibi durumlarda çok 
dikkatli olmak lazım!

Sizde, Ankara’da yaşayan bir yabancı olarak vücut dilinizi kullanıyor musunuz?
 

B1M2 Sabah Grubu Öğrencilerimizden MACIEJ KAMIENIAK

Saturday, March 30 @ 1.30 – 4.30 p.m. @TAA Reşat Aktan Members Lounge
We invite you to join our free IELTS ACADEMIC Workshop which is going to be 
conducted by the TAA IELTS Instructor. Anyone who would like to get a higher 
score from IELTS Academic exam and improve his/her four language skills (reading, 
listening, speaking and writing) are invited to our FREE Workshop. During the 
workshop, you will not only be able to practice the question types and but you will also 
learn useful test tips about the test. Since it is an interactive workshop, we will have 
limited capacity (40 participants). Registration is required. The workshop will be in 
English-only.
For further information and registration: 0 312 426 26 44 / 
educationusa@taa-ankara.org.tr

Türk-Amerikan Derneği EducationUSA Merkezi

TAD - EducationUSA  MERKEZİ, ÖĞRENCİLER İÇİN IELTS 
AKADEMİK WORKSHOP PROGRAMI

BEDEN DİLİ SİZİN DE HAYATINIZI KOLAYLAŞTIRIYOR MU?

EducationUSA-TAA IELTS ACADEMIC WORKSHOP FOR STUDENTS

A seminar program on Teaching English and Coding to Young Learners was 
conducted on February 9th, 2019 with the cooperation of Nesilden Nesile 
College and Turkish-American Association. 

With the participation of preschool and primary school parents, the seminar 
program hosted Ebru Baştuğ, the Preschool and Primary School Research and 
Development Coordinator of Bilişim Garajı, as the first presenter who talked 
about teaching coding to primary school students. The second speaker of 
the event was Vural Erkec, the Academic Director of the Turkish American 
Association, who talked about teaching English to primary school students.

Seminar: Teaching English and Coding to 
Young Learners…

Nesilden Nesile Koleji ve Türk-Amerikan Derneği Genel Merkezi işbirliği ile 
9 Şubat 2019 tarihinde “Çocuklara İngilizce ve Kodlama Öğretimi” üzerine 
bir seminer programı düzenlenmiştir. 

Anaokulu ve İlkokul velilerinin katıldığı seminer programında, Bilişim Garajı 
Anaokulu - İlkokul ARGE Koordinatörü Ebru Baştuğ, “İlkokul Çağındaki 
Öğrencilere Kodlama Eğitimi” konulu bir sunum gerçekleştirmiştir. 
Programın ikinci sunumu; “İlkokul Çağındaki Çocuklara İngilizce Eğitimi” 
konusuyla  Türk-Amerikan Derneği Akademik Direktörü Vural Erkeç 
tarafından gerçekleştirilmiştir. 

Seminer: Çocuklara İngilizce ve Kodlama Eğitimi

Turkish Courses
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TAD’da GRE Hazırlık Kursları

Genel İngilizce 
Pazartesi-Çarşamba-Cuma ve Hafta Sonu Kursları

TOEFL iBT 
Hafta İçi Her Akşam ve Hafta Sonu Kursları

Pazartesi - Çarşamba - Cuma: 10.00 – 12.50 veya 18.30 – 21.20

Kurs Tarihleri: 18 Mart 2019 - 14 Haziran 2019

Cumartesi – Pazar: 09.30 – 12.20

Kurs Tarihleri: 16 Şubat – 29 Haziran

Hafta İçi Her Akşam: 18.30 – 21.20

Kurs Tarihleri: 25 Mart 2019 - 25 Nisan 2019

Cumartesi – Pazar: 09.30 – 13.20

Kurs Tarihleri: 7 Nisan 2019 - 2 Haziran 2019

GRE Courses at TAA

AKADEMİK YAZMA KURSU 
(2 MART – 18 MAYIS)

TAD’LI HABERLER / NEWS FROM TAA

Ankara’daki tek yetkili GRE Sınav Merkezi olan TAD, aynı zamanda GRE 
sınavlarına hazırlık kurslarında da tercih edilen bir kurum olmaya devam ediyor. 

İşletme, hukuk da dâhil olmak üzere tercihiniz doğrultusunda bir yüksek lisans 
programına girmeyi düşüyor veya seçeneklerini keşfediyorsanız, geleceğinize yönelik 
önemli bir adım atıyorsunuz demektir. Bu noktada; okullara, olabildiğinizin en iyisini 
göstermek akıllıca bir hareket olacaktır ve “GRE Genel Testi” size tam da bunu 
sağlayacaktır. 

Yüksek lisans giriş sınavları arasında sınav bölümleri içerisinde soru atlamanıza, geri 
dönüp cevaplarınızı değiştirmenize ve dilediğiniz yerden başlamanıza olanak sağlayan 
tek sınav; “GRE Genel Testi”dir. 

GRE Sınavında Neler Vardır?

GRE Sınavı; temel aritmetik, cebir, geometri, veri analizi ve üniversite düzeyinde 
kelime bilgisini ölçmektedir. Daha da önemlisi; yazılı materyali analiz etme ve 
değerlendirme, eleştirel düşünme ve problem çözme yeteneklerini ölçmektedir. 

GRE Genel Testi; 160’dan fazla ülkede 1,000’den fazla sınav merkezinde 
verilmekteyken; TAD, Ankara’daki tek yetkili sınav merkezidir. 

GRE Kurs Tarihleri: 6 Nisan 2019 –12 Mayıs 2019

GRE Kurs Gün ve Saatleri: Cumartesi – Pazar: 09:30 – 12:20

Being the only registered GRE Test Center in Ankara, TAA is also a preferred 
location for GRE Preparation Course Programs. 

Whether you are planning to go to graduate school, including business or law — or 
just exploring your options — you are taking an important step toward your future. It 
is a smart move to show schools your best and with the GRE General Test, you can!

The GRE General Test is the only admissions test for graduate or business school that 
lets you skip questions within a section, go back and change answers, and have control 
to tackle the questions within a section you want to answer first.

What is on the GRE?

The GRE exam measures your command of basic arithmetic, algebra, geometry, and 
data analysis as well as college-level vocabulary. More importantly, it measures your 
ability to analyze and evaluate written material, think critically, and solve problems. 

The GRE General Test is available at more than 1,000 test centers in more than 160 
countries. Turkish-American Association is the only registered test center in Ankara.

GRE Course Dates: April 6, 2019 – May 12, 2019

GRE Course Days & Time: Saturday – Sunday: 09:30 – 12:20

Kimler Faydalanabilir?

Üniversite veya lisansüstü eğitiminizde akademik yazma becerilerinizi geliştirmek 
istiyorsanız; “Akademik Yazma Kursu”muza katılarak ,makale yazmak için gerekli 
olan plan, taslak, metin düzenleme becerilerinizi geliştirebilir, kompozisyonlarınızı 
daha etkili ve akademik dil kullanarak yazabilirsiniz. 

Kazanımlar:

• Akademik makale yazmak için gereken standart akademik kural ve gereklilikler

•  Makalenin yapısal analizi ve incelenmesi 

•  Etkili giriş, gelişme ve sonuç bütünlüğü içerisinde makale yazımı

•  Proofreading, metin düzenleme,  yazı üslubu becerileri kazanımı

•  İngilizce etkili yazma ve iletişim becerilerini geliştirmek

•  Farklı metinlerin yapısal incelenmesi 

•  Akademik kelime ve ifadelere yönelik çalışmalar

K U R S L A R

Kurs tarihleri: 2 Mart 2019 – 18 Mayıs 2019

Kurs gün ve saati: Cumartesi – 13:00 – 15:50

Toplam kurs süresi: 36 saat, 12 hafta
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6 Mart 2019 @19:00 @ TAD Reşat Aktan Üye Salonu
Türk Amerikan Derneği EducationUSA Merkezi’nin düzenleyeceği bu 
seminerde; EducationUSA Danışmanı Naz Etçioğlu, EducationUSA Ağı 
hakkında detaylı bilgi verecek ve Amerika’da yükseköğrenim görmek için 
takip edilmesi gereken 5 adımdan bahsedecektir. Seminer dili; Türkçe 
olup, seminere katılım ücretsizdir. 
Bilgi ve kayıt (zorunludur) için 0 312  426  26  44 veya 
educationusa@taa-ankara.org.tr

19 Mart @ 19:00 @ TAD Coşkan Daş Tiyatro Salonu
HAYALİNİ anlat ve kendi evrimini başlat!
Kendi hayal gücünüzü kullanarak, kendinizi yeniden tasarlayabileceğinizi 
biliyor muydunuz? Öğrenmek ve daha fazlasını yapmak için “Semih Yalman 
ile DreamsTalk - Benim Bir Hayalim Var” gecesine “tüm hayallerinizle” 
davetlisiniz. 
DreamsTalk ve TAD işbirliği ile düzenlenen etkinlik ücretsiz olup, Türkiye’de 
ilk kez İngilizce olarak bir DreamsTalk etkinliği gerçekleştirilecektir. 
Programa katılım için kayıt yaptırmak zorunludur.

Bilgi ve kayıt (zorunludur) için: 0 312  426  26 48 veya 
taaprograms@taa-ankara.org.tr

March 19 @ 7 p.m. @ TAA Coskan Das Memorial Theater
Voice your DREAM and start your evolution! 
Did you know that you can re-engineer yourself through your own imagination 
capacity? To find out and even more you are “dreamfully” invited to 
“DreamsTalk I have a dream evening” in association with TAD. The program 
is free of charge and is organized for the first time in English in Turkey.

For info and registration (required):  0 312 426 26 48 or
taaprograms@taa-ankara.org.tr

16 Mart Cumartesi @ 13:00 @ TAD Reşat Aktan Salonu
Konuşmacı: Yrd. Doç Dr. Avşar Ardıç, Minerva Danışmanlık 
TAD Ebeveyn Seminer Serisi kapsamında, birçok anne baba için en önemli 
konulardan biri olan “Çocuğa Sınır Koyma” konusu Psikolog Avşar Ardıç 
tarafından masaya yatırılacaktır. Seminer ücretsiz olup, kayıt yatırmak 
zorunludur.
Bilgi ve kayıt (zorunludur) için: 0 312 426 26 48  veya 
taaprograms@taa-ankara.org.tr

BİLGİLENDİRME TOPLANTISI: “5 ADIMDA 
AMERİKA’DA YÜKSEKÖĞRENİM” (Türkçe)

EBEVEYN SEMİNERİ: “ÇOCUĞA SINIR KOYMA” (Türkçe)

SEMİH YALMAN İLE DREAMSTALK GECESİ: 
“BENİM BİR HAYALİM VAR” (İngilizce)
 

DREAMSTALK “I HAVE A DREAM” EVENING WITH SEMİH 
YALMAN (first time in English in Turkey)

Açılış : 11 Mart  2019       Saat: 18:30-20:00
Sergi : 11 – 30 Mart 2019
Hafta içi: 11:00-19:00 / Hafta sonu: 10:00-16:00

Opening   :  March 11, 2019 6:30 p.m.- 8 p.m.
Exhibition: March 11-30  2019 
Weekdays: 11 a.m. – 7 p.m. /   Weekends: 10 a.m. – 4 p.m.

ZEKİ FINDIKLIOĞLU RESİM SERGİSİ: 
PAINTING EXHIBITION BY ZEKİ FINDIKLIOĞLU: 

7 Mart @ 14:00-15:30 @ TAD Reşat Aktan Üye Salonu
Konuşmacı: Dr. Nurettin Elbir
Dr. Nurettin Elbir tarafından yirmi bin orman köyünü kapsayan ve 60 yıllık 
bir süreç içerisinde yapılan araştırmaya dayanan konferans; Türkiye’de 
orman köylerinde yaşayan kadınların geçen 50 yıllık süreçteki, sosyal, 
kültürel, ekonomik ve folklorik yaşamını ele alacaktır. 

VEKAM SEMİNERİ: “TÜRKİYE’DE ORMAN KÖYLERİNDE 
KADININ SOSYAL, KÜLTÜREL, EKONOMİK VE FOLKLORİK 
YAŞAMI (1959-2009)” (Türkçe)

MART AYINDA 
TÜRK AMERİKAN DERNEĞİ’NDE / 
IN MARCH 
@TURKISH AMERICAN ASSOCIATION

March 14 @ 7 p.m. @ TAD Reşat Aktan Members Lounge

Speaker: Dr. Sotirios Bampatzimopoulos, Lecturer at the 
Department of American Culture and Literature at Ankara University

In this lecture, the focus will be on female characters in American horror 
cinema, and an exploration of some of the main concepts of gender utilized 
to analyze gender representations in horror cinema will be discussed. The 
lecture is aimed at those who love cinema and are interested in gender 
representation. No previous knowledge on the subject is required.

For info and registration (required): 0 312 426 26 48 or 
taaprograms@taa-ankara.org.tr

LECTURE: “GENDER IN AMERICAN HORROR CINEMA”  
(in English)


