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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:20

19. TÜRK AMERİKAN DERNEĞİ-UNICEF
ÇOCUK RESİM YARIŞMASINA ÇOCUKLARIN
“HAYALLERİ” DAMGA VURDU
“DREAMS” OF CHILDREN MARKED THE 19TH
TURKISH-AMERICAN ASSOCIATION-UNICEF
TURKEY CHILDREN’S PAINTING COMPETITION

19. TÜRK AMERİKAN DERNEĞİ-UNICEF ÇOCUK RESİM YARIŞMASI
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle Türk Amerikan
Derneği’nin UNICEF Türkiye Milli Komitesi işbirliği ile bu yıl
ondokuzuncusunu düzenlediği Çocuk Resim Yarışması’nın bu yılki konusu
“Hayalim” idi. Türkiye çapında 35 okuldan yüzlerce öğrencinin hayallerini
yansıttıkları resimler arasından yapılan zorlu seçim sonrası kazananların yanı
sıra toplamda 50 resim 22 - 28 Nisan tarihleri arasıda TAD Emin Hekimgil
Sanat Galerisinin duvarlarını süsledi. Ayrıca, 24 Nisan günü Derneğimizde
yapılan Ödül Töreninde öğrenciler, TAD Başkanı Ali Kemaloğlu ve UNICEF
Türkiye Başkanı Prof. Dr. Tezer Kutluk’un da aralarında bulunduğu
yetkililerden sertifika ve hediyelerini aldılar.
The theme of the 19th Children’s Painting Competition organized by
the Turkish American Association in cooperation with the UNICEF
Turkish National Committee was “My Dream.” As a result of a tough
selection process of hundreds of paintings sent from more than 35
schools throughout Turkey, 50 paintings including award-winning ones
were displayed at the TAA Emin Hekimgil Art Gallery between April
22 and 28. Moreover, an award ceremony was held on April 24 in which
students of the award-winning paintings received their certificates and
gifts from authorities of both institutions including TAA President Ali
Kemaloğlu and UNICEF Turkey President Prof. Dr. Tezer Kutluk.
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Nesilden Nesile TAD Koleji
MEKTUP ARKADAŞLIĞI
Okulumuz 3/A sınıf öğrenci ve öğretmenleri Dilan KAHRAMAN’ın,
YALVAÇ İLKOKULU 2.sınıf öğrenci ve öğretmenleri Gökhan TUNCER
ile birlikte sene başında birlikte başlatarak yürüttükleri “MEKTUP
ARKADAŞLIĞI” öğrencilerin birbirleriyle tanışmalarına vesile oldu.
Misafirlerimizi okulumuzda ağırlayarak birlikte vakit geçiren çocuklarımızı
keyifli geçen öğle yemeği sonrası okulumuzdan sevgilerimizle Anıtkabir
gezisine uğurladık.
Öğretmen ve öğrencilerimize teşekkürlerimizi iletir başarı dolu bir eğitim
hayatı dileriz.
					
Ayla OKUTAN
					
OKUL MÜDÜRÜ
0 312 426 26 44
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taaprograms

turk-american-dernegi

turk-american-dernegi

TADPOSTASI
Nesilden Nesile

taapost

TÜRK AMERİKAN DERNEĞİ EDUCATIONUSA MERKEZİ

EducationUSA, Amerika’da yükseköğrenim için ABD Dışişleri Bakanlığı
tarafından kurulan ve desteklenen ücretsiz eğitim danışmanlık merkezi
olup, 2017 Ocak ayından bu yana Türk Amerikan Derneği’nde faaliyetlerini
sürdürmektedir.

TÜRK AMERİKAN DERNEĞİ EDUCATIONUSA MERKEZİ
“YOLCULUK ÖNCESİ ORYANTASYON PROGRAMI”
22 Haziran Cumartesi @ TAD Reşat Aktan Salonu 11:00-16:00 arası
Amerika’da bir üniversiteye kabul aldınız ve Eylül ayında gideceksiniz. Peki
şimdi ne olacak? Neler yapmanız gerekiyor? Ya da gelecek yıl Amerika’da
üniversite eğitimi için başvuru yapmayı düşünüyorsunuz ama oradaki
yaşam, vize süreci ve bunun gibi birçok konuda kafanızda soru işareti var.
O zaman “Yolculuk Öncesi Oryantasyon Programımız” tam size göre!
Amerika’da öğrenci hayatı nasıldır? Nelerle karşılaşacaksanız? Benzerlikler
ve farklılıklar nelerdir? Amerika’da eğitim için alınması gereken vizeler
nelerdir? Nasıl başvuru yapacaksanız? Kültür şoku ve adaptasyon nedir?
Daha önce kabul alan öğrenciler nasıl bir süreçten geçti? Bu gibi sorularınıza
cevap bulacağınız Yolculuk Öncesi Oryantasyon Programımızı kaçırmayın!
Programımız ücretsizdir. Kayıt zorunludur.
Kayıt için:
educationusa@taa-ankara.org.tr adresine mail atabilir veya 0312 426
26 44 no’lu telefonu arayabilirsiniz.
Program:
11:00-11:45: Amerika’da Yaşam
12:00-12:45: ABD Vize Başvuru Süreci
13:00-13:45: StudentTalk (Lisans)
14:00-14:45: Kültür Şoku ve Adaptasyon

TÜRK AMERİKAN
DERNEĞİ
SPELLING BEE
FESTİVALİ 2019

15:00-15:45: StudentTalk (Lisansüstü)

TAD GOP PRESCHOOL’ DA
ÖĞRENCİLERİMİZİN ANNELER
GÜNÜ MUTLULUĞU
Mayıs’ın 2. haftasında annelerimizi
onurlandırmak
amacıyla
öğrencilerimizle birlikte Anneler
Günü etkinlikleri hazırladık. Okul
girişinde konumlandırılan “Ben
çocuğumu
gözünden
tanırım”
panosundan çocuklarını gözlerinden
tanıyan anneler, içeri girdiklerinde
onları karşılayan rengarenk isme özel kalplerini buldular. Öğrencilerimiz
atölyelerde kendi elleriyle hazırladıkları anneler günü hediyelerini vererek
velilerimizin anneler gününü kutladılar. Bu anlamlı günde annelerimizi
mutlu görmek bizim için de en güzel hediye oldu.

MOTHER’S DAY HAPPINESS AT TAA GOP PRESCHOOL
TAA GOP Preschool organised Mother’s Day events in order to honour
parents on 2. week of May. Preschool mothers recognised their children
from eyes printed on board, found hearts written their own names on it.
Preschool children celebrated Mother’s Day by given hand cfrafted gifts to
mothers. Seeing preschool mothers happy was the biggest gift for us.

Türk-Amerikan Derneği Cinnah
Merkez olarak bu yıl, 10.’sunu
düzenlediğimiz
“Geleneksel
Spelling
Bee
Yarışması”,
katılımcılara hem İngilizce dil
eğitim bursu kazanma hem de festival ortamında eğlenme imkânı sunuyor.
Yarışmamıza, 7-16 yaş aralığındaki Türk-Amerikan Derneği Merkez ve
şubelerinde eğitim gören öğrenciler katılabilirler.
Yarışmacılar; 7-11 yaş (çocuk grupları) ve 12-16 yaş (genç grupları) olmak
üzere iki farklı kategoride, seviyelerine göre gruplandırılmaktadır.
Yarışmamız, 1 Haziran Cumartesi ve 2 Haziran Pazar günleri TürkAmerikan Derneği Cinnah Merkez Coşkan Daş Sahnesi’nde yapılacaktır.
Ödüllerimiz
Grup Birincileri : % 100 Eğitim Bursu + Birincilik Ödülü + Sertifika
Grup İkincileri : % 50 Eğitim Bursu + İkincilik Ödülü + Sertifika
Grup Üçüncüleri : % 30 Eğitim Bursu Üçüncülük Ödülü + Sertifika
Performans sergileyen ve dereceye giremeyen tüm katılımcılara, 100 TL
değerinde indirim kuponu + Sertifika verilecektir.

TAD’LI HABERLER / NEWS FROM TAA

KURSLAR

TOEFL iBT WORKSHOP

1 Hafta 12 saat
Okuma Yazma Dinleme ve Konuşmaya yönelik
Test teknikleri ve stratejileri
1 adet ücretsiz deneme testi

HIZLANDIRILMIŞ YAZ
İNGİLİZCE GRUPLARI

Pazartesi - Salı - Çarşamba - Cuma /13:30-16:20
10 Haziran 2019 - 14 Haziran 2019
17 Haziran 2019 - 21 Haziran 2019

Pazartesi - Salı - Çarşamba - Perşembe - Cuma
10:00 – 12:50 veya 18:30-21:20

Cumartesi - Pazar / 09:30 - 12:20
29 Haziran 2019 - 7 Temmuz 2019
13 Temmuz 2019 - 21 Temmuz 2019

24 Haziran 2019 - 7 Ağustos 2019
(1,5 ay, 96 saat)
19 Ağustos 2019 - 2 Ekim 2019
(1,5 ay, 96 saat)

İELTS WORKSHOP

İSPANYOLCA KURSLARI

2 Hafta 12 saat
Okuma Yazma Dinleme ve Konuşmaya yönelik
Test teknikleri ve stratejileri
1 adet ücretsiz deneme testi

Pazartesi - Salı - Çarşamba - Perşembe - Cuma
18:30-21:20
17 Haziran 2019 - 7 Ağustos 2019
(A1 Başlangıç Seviyesi)

Cumartesi - Pazar / 09:30 - 12:20
15 Haziran 2019 - 23 Haziran 2019
29 Haziran 2019 - 7 Temmuz 2019
13 Temmuz 2019 - 21 Temmuz 2019

ÇOCUKLAR İÇİN HIZLANDIRILMIŞ
İSPANYOLCA KURSLARI
Pazartesi - Salı - Çarşamba - Perşembe - Cuma
10:30 - 13:05
17 Haziran 2019 - 26 Temmuz 2019
(A1 Başlangıç Seviyesi)

LET’S TAA’19 YAZ ÇOCUK & GENÇ GRUPLARIMIZ
BAŞLIYOR!
Microsoft Office 365 Class Notebook ile hazırlanan YENİ programımız ile
7-17 yaş grubu öğrencilerimizin eğlenerek, konuşarak, görerek, duyarak,
okuyarak, yazarak, araştırarak ve en önemlisi üreterek İngilizce becerilerini
geliştirmeyi iletişim metodu ile öğrencilerimizde farklılık yaratmayı
hedefliyoruz.

Vaktiniz yoksa...

Çocuklarınız yaz boyunca hem İngilizce öğrensin hem de eğlenceli
vakit geçirsin istiyorsanız Türk Amerikan Derneği’nin yarım günlük
programlarından faydalanabilirsiniz. Hafta içi her gün 10:30 – 13:05
veya 14:30 - 17:05 saatleri arasında 3 saat interaktif yoğun İngilizce
programımıza katılan öğrencilerimiz, aynı zamanda öğrendiklerini
pekiştirme fırsatı bulacaklar.
Dönem 1:
Dönem 2:
Dönem 3:
Dönem 4:

ONLINE

17 Haziran 2019 – 5 Temmuz 2019 (45 saat)
8 Temmuz 2019 – 26 Temmuz 2019 (45 saat)
29 Temmuz 2019 - 23 Ağustos 2019 (45 saat)
26 Ağustos 2019 – 13 Eylül 2019 (42 saat)

KURSLARI

Let’s TAA’19 Yaz Çocuk ve Genç Programımızda her gün yeni ve farklı
bir konu işlenmektedir.
17 Haziran - 13 Eylül 2019 tarihleri arasında programa dilediğiniz
5 gün (15 saat), 10 gün (30 saat), 15 gün (45 saat) veya üzeri katılabilir
böylece kendi yaz programınızı kendiniz oluşturabilirsiniz.
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HAZİRAN VE TEMMUZ AYINDA
TÜRK AMERİKAN DERNEĞİNDE /
IN JUNE AND JULY
@ THE TURKISH AMERICAN ASSOCIATION
TAD “YAZA MERHABA” BARBEKÜ GECESİ
14 Haziran Cuma @ 19.00 @
TAD 5. Kat Terası

Türk Amerikan Derneği uzun bir aradan sonra
yaz sezonuna yine 5. Kat terasında düzenlediği
bir barbekü gecesi ile merhaba diyor. Püfür püfür
esen Ankara manzaralı terasımızda samimi bir atmosferde düzenlenen barbekü gecesine önceden
bilet almak koşulu ile herkes katılabilir. Biletler
için son tarih 11 Haziran’dır. Bilgi ve biletler için: 0312 426 26 48 veya
taaprograms@taa-ankara.org.tr

TAA “WELCOME TO SUMMER” BBQ NIGHT
Friday, June 14 @ 7 p.m. @ TAA 5th Floor Terrace

After a long and cold winter season, TAA is welcoming the summer season
with a BBQ night up on its terrace. Anyone who gets a ticket latest by June
11 can attend the BBQ night which is organized at our terrace in a cozy atmosphere enjoying the summer breeze under the stars. For info and tickets:
0312 426 26 48 or taaprograms@taa-ankara.org.tr

TAD PİKNİK / 30 Haziran Pazar

Artıyaşam Turizm’in Çubuk Çitköy Alakamp
tesisinde, yeşillikler içinde, yanında deresi akan,
Hacılar şelalesine doğru yürüyüş yapabileceğimiz
ve çocuklu aileler için de etkinlikler yapacağımız
pikniğimizde bizlere katılabilirsiniz. Yemek,
içecek ve eğlenceleri içeren piknik ücretlidir.
Kayıt ve ödeme için son tarih 21 Haziran’dır.
Bilgi ve kayıt için: 0312 426 26 48 veya
taaprograms@taa-ankara.org.tr

TAA PICNIC / Sunday, June 30

Join us as we are having a picnic at the facility of Artıyaşam Travel Agency at
Çubuk Çitköy, a green picnic area with a creek next to it. We can eat, take a
walk towards the Hacılar Waterfall while kids will be having fun with various activities organize for them. The picnic has a set price which includes transportation, food, drinks and entertainment and the deadline for registration is June 21.
For info and registration: 0312 426 26 48 or
taaprograms@taa-ankara.org.tr
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TAA SUNSET HAPPY HOUR
28 Haziran ve 19 Temmuz @
18.00-23.30 @ TAD 5. Kat Terası

SUNSET

TAD Teras’ta her hafta farklı bir konseptle
sizlerleyiz. TAA Sunset Happy Hour, iş çıkışı
yoğun geçen haftanın yorgunluğunu atmak,
Ankara manzaralı terasımızda, fonda chill
out müzik eşliğinde içeceğini yudumlamak
isteyen herkese açık! İster gün batımını izleyip
ayrılın, ister geceyi TAD’da noktalayın. Ama mutlaka gelmeden önce rezervasyon yaptırın… Rezervasyon için: 0312 426 26 48 veya
taaprograms@taa-ankara.org.tr

HAPPY

HOUR

TAA SUNSET HAPPY HOUR
June 28 and July 19 @ 6 p.m– 11.30 p.m. @
TAA 5th Floor Terrace

We are offering you various Friday events with different concepts up on TAA’s
5th floor terrace. TAA Sunset Happy Hour is open to everyone who would like
to chill out after a stressful work week and have a few drinks at our terrace with a
nice panoramic Ankara view under the starts listening to lounge music. You can
either watch the sunset and leave or call it a day at TAA, but remember to call for
reservation prior to the event … For reservations: 0312 426 26 48 or
taaprograms@taa-ankara.org.tr

TAD AÇIK HAVA PİZZA VE FİLM GECELERİ
TAA PIZZA & MOVIE NIGHTS AT THE TAA
TERRACE
TAD Teras’ta film keyfi başka! Uzun zamandır
düzenlediğimiz pizza ve film gecelerimizi terasa
taşıyoruz! Püfür Püfür esen bir yaz akşamında
bazılarına çocuklarınızla da gelebileceğiniz yaz
mevsiminin ruhuna uygun filmlerle tüm yaz
sizlerleyiz. Tüm filmler anadilinde, Türkçe altyazılı olarak gösterilmektedir. Pizza servisi 20:30’da, film 21.00’de başlamaktadır.
Watching a movie up on TAA’s terrace is something else! We are moving our
long-time pizza and movie nights to our terrace! We will be with you throughout
summer with various movies befitting the spirit of summer to some of which you
can bring along your kids as well. Pizza is served at 8.30 p.m. and movies start
at 9 p.m.

“KÜÇÜK PRENS (2015)”

21 Haziran @ 20.30 @ TAD 5. Kat Terası
Çocuklarınızla da gelebileceğiniz, hemen hemen her yetişkinin hayatında ayrı
bir yeri olan Küçük Prens hikayesinin animasyon filmini izlemek isterseniz
önceden biletlerinizi almayı unutmayınız. Terasımızda kısıtlı sayıda yer
olduğundan biletlerin alınması için son tarih 19 Haziran’dır.

“LITTLE PRINCE (2015)”
TADATÖLYE YAZ PROGRAMLARI
TAA ATELIER SUMMER WORKSHOPS
Yaz sezonu boyunca yetişkinler için düzenleyeceğimiz ve herkesin katılımına
açık atölyelerimiz devam edecek! Mum yapımı, beton obje yapımı, terasta
yoga ve organik kozmetik yapımı atölyeleri ile TADlı bir yaz geçirmeye hazır
mısınız? Bizi sosyal medyadan takip edin!
The workshops that we will conduct for adults and open to everyone will continue throughout summer! Are you ready to enjoy summer in Ankara by attending
our candle making workshop, workshops on how to make concrete objects,
making of organic cosmetic products workshop and yoga on the terrace?
Follow us on social media for dates and details!
www.facebook.com/taa.programs
www.instagram.com/turkamerikandernegimerkez
www.taa-ankara.org.tr
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June 21 @ 8.30 p.m. @ TAA 5th Floor Terrace
Don’t forget to purchase your tickets the animation movie of the Little Prince,
a story that has an important part in the life of every adult. You can bring your
kids as well. Due to limited seating at the terrace, please purchase your tickets
latest by June 19.

“MESAJINIZ VAR (1998)”

26 Temmuz @ 20:30 @ TAD 5. Kat Terası
Kim açık havada bir Meg Ryan-Tom Hanks filmi izlemeye hayır diyebilir? 1998
yapımı ama defalarca izlenebilecek “Mesajınız Var” filmini gelin beraber izleyelim. Biletler için son tarih 24 Temmuz’dur.

YOU’VE GOT MAIL (1998)”

July 26 @ 8.30 p.m. @ TAA 5th Floor Terrace
Who can refuse to watch a Meg Ryan-Tom Hanks movie up on the terrace? Let’s
watch the movie “You’ve Got Mail” produced in 1998 but can be watched over
and over. Deadline for getting tickets is July 24.
For info and tickets: 0312 426 26 48 or taaprograms@taa-ankara.org.tr
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