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TÜRK-AMERİKAN DERNEĞİ HAKKINDA

Türk Amerikan Derneği (TAD) 1951 yılında “kültürler arası dostluk bağlarını ve anlayışı geliştir-
mek” amacı ile kurulmuş bir STK’dır. Kurucu üyeleri arasına dönemin Milli Eğitim Bakanı Tevfik 
İleri ve ABD Büyük Elçisi George Wadsworth; TBMM üyeleri Prof. Halide Edip Adıvar ve Cemal 
Köprülü; İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Ömer Saraç, Robert Koleji Direktörü Dr. Floyd Bla-
ck, Ankara Üniversitesi öğretim görevlilerinden Prof. Orhan Burian, Prof. Ahmet Şükrü Esmer 
ve Prof. İrfan Şahinbaş gibi önemli kişiler bulunmaktadır.

Her türlü kurum için birkaç yıl, 5, 10, 15. yıllar, saygınlık, markalaşma, güven ifade ederken, 
altmış yedi yıllık tarihi ile Türk-Amerikan Derneği tüm bu değerleri bünyesinde toplamış, hatta 
aşarak “Nesilden Nesile Türk-Amerikan Derneği” sloganını benimsemiş köklü bir kurumdur.

Esasen bu slogan basit bir söylemi ifade etmekten ziyade bir geleneği ve gerçeği ifade 
etmektedir. Kurucuları arasında bakan ve değerli akademisyenlerin yer alması, TAD’a özel-
likle eğitim alanında ciddi sorumluluklar yüklemiştir. Bu yüksek sorumluluk bilinci ile ülkemizin 
yabancı dil eğitimine önemli katılıları olmuş ve olmaya da devam etmektedir. Bugün top-
lum içinde ön plana çıkan birçok kişinin özel tarihi bir vesileyle Türk-Amerikan Derneği’yle 
kesişmiştir. Aralarında tanınmış akademisyen, siyasetçi, bürokrat, gazeteci ve bilim insanı 
bulunan on binlerce kişi gençlik yıllarında TAD’da dil eğitimi alarak mesleklerinde ilerlemiş; 
ülkemizi uluslararası platformlarda temsil etmiş, kültürel/sosyal faaliyetlere katılarak vizyonla-
rını ve networklerini geliştirmişlerdir.

TAD yüksek tecrübe ve kendisine yakışan kaliteli hizmet bilinciyle hedeflerini her gün biraz 
daha büyütmüş, ismine yakışır girişimlerde başat rol oynamıştır. 2006 yılı itibariyle kaliteli dil 
eğitimini Türkiye çapında yaygınlaştırmaya başlamış; 2014 yılı itibariyle de eğitim hizmeti 
kapsamını genişleterek 2-6 yaş grubuna yönelik TAD anaokullarının kurulmasına ve Türkiye 
çapında yayılmasına vesile olmuştur.

2016 yılında kuruluşunun 65. yılını kutlayan Türk Amerikan Derneği, bu yılı bir dönüm noktası 
olarak benimsemiş ve eğitim alanında, TAD anaokullarının devamını oluşturacak, K-12 kul-
varında da yer almaya karar vermiştir. Kaliteli dil eğitiminin yanı sıra, 21. yüzyıl becerileri ile 
donatılmış, kendi potansiyeli doğrultusunda özgüveni yüksek, başarılı nesillerin yetiştirileceği 
K-12 eğitim vizyonunu oluşturmuştur.

Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin Ad Verme Maddesi uyarınca 
“ülke, millet, yabancı kurum ve kuruluş adları” verilememesi nedeniyle, TAD’ın köklü geçmişi 
ve gelecek vizyonunu da ifade eden tescilli sloganı “Nesilden Nesile,” TAD liderliğinde açı-
lan kolejin adı olarak benimsenmiştir.

Nesilden Nesile Koleji ile yüksek vatandaşlık bilincine sahip, öz değerlerine sahip çıkan, ülke-
mizi “çağdaş medeniyetler seviyesine” taşıyacak nesillerin yetiştirilmesine katkı sağlamak en 
önemli amacımızdır. Bu amaç doğrultusunda birlikte hareket edeceğimiz öğrencilerimize 
ve onları her zaman destekleyecek olan velilerimize başarılar dileriz.
                                                                                                                                 

        Türk - Amerikan Derneği
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1951 yılından gelen  
Nesilden Nesile tecrübe!

Bir reklam cümlesi olarak lafta kalmayacak, 
gerçekten fark yaratacak bir okul hayaliy-
le yola çıkan Nesilden Nesile Koleji, uluslar- 
arası eğitim standartları doğrultusunda 21. 
Yüzyıl Öğretim Metotları üzerine inşa edilmiş 
ve Türk-Amerikan Derneği’nin 1951 yılından 
günümüze taşıdığı birikim ve misyonunu bir 
adım daha öteye götürmeyi hedeflemek-
tedir. 

Modern eğitim ve öğretim yaklaşımları doğ-
rultusunda, Proje-Tabanlı ve uygulamaya 
dayalı eğitim yaklaşımınız ile akıllı seçim-
ler yapabilen ve engelleri aşabilen hayat  
becerilerine sahip bireyler yetiştirmeyi he-
defliyoruz. 
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Yaratıcı, çağdaş ve yenilikçi bir eğitim modeli ile hayal edebilen, hayal-
lerini gerçekleştirebilen mutlu nesiller yetiştirmek.

MİSYONUMUZ

VİZYONUMUZ

Nesilden Nesile Koleji eğitimde mükemmeliyet ve öğrenme kalitesi il-
keleri üzerinde her bir öğrencinin bireysel becerilerini baz alarak, on-
ların ulusal ve uluslararası yüksek öğrenimde başarı için gerekli olan 
güven, analiz etme ve sorgulama becerileri ile geliştirecektir. Öğrenci 
merkezli bir yaklaşım ve yaratıcı bir eğitim-öğretim programı ile bütün 
öğrencilerimize yaşam boyu öğrenim tutkusu ve vatandaşlık erdemi 
edindirmeyi amaçlıyoruz”
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İnovasyon ile  
öncülük

Yaşamın her alanında  
mükemmeliyet amacı 

Öğrenerek
gelişme

Sosyal ve bireysel 
becerilerin gelişimi 

Hak edilen 
bir özgüven 
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TEMEL DEĞERLERİMİZ
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İletişimsel İngilizce

21. Yüzyıl Becerileri

PDR Hizmeti

Müzik Enstrumanı

EĞİTİM İÇERİĞİMİZDE...
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Nesilden Nesile Koleji®

YETENEK VE EĞİLİM 
TESTLERİ

BİREYSEL EĞİTİM
PROGRAMLARI

ULUSLARARASI 
DİL SINAVLARI

ANLAYARAK HIZLI 
OKUMA AHOB

OFFICE 365

PROJE ATÖLYELERİ

EDUCATION USA

ULUSLAR ARASI 
PROGRAMLAR
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YABANCI DİLLER

EĞİTİM KADROSU REHBERLİK SERVİSİ

PLANLAMA
İngilizce

 TAD Öğretmen Alım  
Standartları  Veli Eğitim Programı

  Profesyonel Kurum Bireysel Çalışma Programı

 Hizmet Öncesi Eğitimler    Erişilebilir Rehberlik 

 Hizmet İçi Eğitimler

 Meslek Gelişimleri

Sınıflar

Etüt
Seçmeli Yabancı

Dersler

+
18 Saat Moduler 

U Düzen

Etkin  
Etüt

Konuşma 
Kulüpleri

En Fazla 
20 Kişilik

18:00’e 
Kadar
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 Eğitim – öğretimin ticari bir faaliyet olmanın ötesinde bir insani hizmet olduğunu bilmek,  

 Öğrencinin akademik başarısı kadar, yetenek ve eğilimlerine uygun biçimde yaşama hazır- 
 lanması ve mutluluğunun ön planda tutulmasına önem vermek,

 Öğrencinin mutlu olacağı bir ortam yaratmak, eğitimde başarının temeli olarak mutluluğu ve  
 motivasyonu hedeflemek,

 Okul bünyesinde sadece öğrencinin eğitim ve öğretiminin değil, ailevi ve kişisel sorunlarının-  
 da çözümlenmesini hedeflemek,

 Hak edilen bir özgüven kazanmak,

 Sosyal ve biresysel beceriler geliştirmek,

 Yaşam boyu mükemmeli amaç edinmek,

 Araştırarak ve öğrenerek gelişmek,

 Inovasyon ile öncülük etmek,

 Vatandaşlık duygusuna sahip olmak,

 Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, aklın ve bilimin dışında hiçbir ideoloji veya kavramın  
 savunuculuğuna kapılmayan bireyler olmak.

KALİTE ANLAYIŞIMIZ

%100 KALİTE
Nesilden Nesile Koleji
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 Öğrencinin, iyi bir üniversite eğitimine en iyi hazırlığı yapmasını sağlayarak, üniversite  
 sınavlarında en üstün başarıya ulaşmasını sağlamak,

 İngilizceyi çok iyi düzeyde yazmak, anlamak ve konuşmak,

 Yoğun ve sistematik bir proje, tasarım ve araştırma uygulamaları süreci içinde, öğrencinin  
 bilimsel düşünceye sahip, teknolojiye hakim olmasını sağlamak,

 Yoğun ve planlı bir etkinlikler ve öğrenme süreci içinde; Öğrencinin sıradışı ve olağanüstü  
 sosyal ve kültürel becerilerle donatılmış olmasını sağlamak,

 Eğitim müfredatı dışında düzenlenecek ve uygulanacak olan sistemli bir “Eğitime Destek  
 Unsurları” ile; Öğrencinin, özgüveni yüksek, dünyanın her yerinde uyumlu bir yaşam sürecek  
 kadar evrensel koşullara, değerlere hakim ve sahip olmasını sağlamak,

 Okul bünyesindeki tüm etkinlikler ile eğitim ve öğretim sürecinde uygulanacak sistemli ve  
 bütüncül bir yönlendirme ile; Öğrencinin, milli, dini, ahlaki, sosyal anlamda toplumsal değer- 
 lerle dengeli biçimde barışık olmasını ve onlara hakim ve sahip olmasını sağlamak. Sosyal ve  
 siyasi anlamda fanatik bir yalınlıktan uzak durmasını sağlamak,

 Eğitim ve hizmet personelinde, kapsamlı bir hizmet içi eğitim modeli geliştirip uygulayarak,  
 tüm çalışanlara “Sertifika” verilmesi suretiyle “ TAD Akreditasyonu” yaratmak,

 Öğrencinin yetenekleri ve eğilimlerini özel ve bilimsel yöntemlerle ortaya çıkarmak, buna  
 göre eğitim sürecindeki başarısını değerlendirmek ve yönlendirmek. Başarılı olduğu konu- 
 larda teşvik etmek, başarısız olduğu yönlerde ise desteklemek ve dışlamamak.

 Öğrencinin yaşama hazırlanması için, eğitim sürecinde staj niteliğinde ve kişisel yetenek ve  
 eğilimlerine uygun işlerde, yaz tatillerinde bilfiil profesyonel anlamda çalışmasını, sorumlu- 
 luk almasını ve iş disiplini ile tanışmasını sağlamak,

 Öğrencinin sadece okul içindeki değil ailesindeki ve sosyal çevresindeki tüm sorunları ele  
 alan bir “Sosyal Hizmet” modelini kurarak; Öğrencinin tüm yaşamsal sorunlarını eğitim ile  
 bütünleştirerek çözmeyi hedeflemek, Bu anlamda, öğrencinin aile içi sorunlarını, olabilecek  
 kötü alışkanlıklarını izlemek ve çözüm üretmek.

ANA STRATEJİLERİMİZ
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SAYGIN BİR EĞİTİM  
KURUMU OLABİLMEKTİR.

KURUMSAL KİMLİĞİYLE  
YÖNETİCİ, ÖĞRETMEN, ÖĞRENCİ VE VELİLERİ İLE 

DİSİPLİNLİ ANCAK SEVGİ DOLU BİR ORTAM  
OLUŞTURARAK AİLE OLABİLME ÖZELLİĞİNE SAHİP  
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 Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, ülkesini seven,

 Araştıran-sorgulayan,

 Sorumluluk sahibi,

 Dünya vatandaşı bireyler olarak yenilenmeye ve gelişmeye açık,

 Demokrasiye, insan hak ve özgürlüklerine duyarlı ve saygılı,

 Türkçe ve İngilizceyi etkin bir biçimde kullanan,

 İngilizcenin yanı sıra ikinci bir yabancı dili de kullanabilen,

 İlgi ve yetenekleri doğrultusunda kendini bilimde, sanatta ya da sporda geliştirebilen,

 Ulusal kültürümüze ve evrensel değerleri koruyan ve sahip çıkan,

 Analitik ve eleştirel düşünme becerisine sahip,

 Sorun çözebilen ve bağımsız karar verebilen,

 Sosyal sorumluluk projelerinde yer alan,

 Sağlıklı yaşam bilinci gelişmiş,

 Çevre sorunlarına ve doğaya karşı duyarlı,

 Bireysel ve ortak çalışma becerisine sahip,

 Etkili iletişim becerisini kazanmış,

 Geçmiş değerlerinin önemini bilen, sahip çıkan ve geleceğe taşıyabilen nesiller yetiştiren,

 Öğrencilerini bir üst eğitim kurumlarına da başarı ile taşımayı ilke edinmiş,

Yaşama minik ürkek adımlarla başlayan çocuklarımızın var olan potansiyellerini açığa çıkartmak 
ve harekete geçirmek , onlara pozitif anlamda rol- model olabilmek ve hepsinden önemlisi özgü-
venlerini sağlayarak bir üst eğitim kurumlarına hazırlanmalarını sağlamak amacımız , hedefimiz ve 
prensibimizdir.

“DERS OKULDA ÖĞRENİLİR.” prensibiyle her ünite ve konu öğrenciye eksiksiz öğretilmelidir. Öğret-
menlerimiz konuların her öğrenci tarafından tam olarak kavrandığına ve öğrenildiğine inandığında 
yeni konuya veya üniteye geçerler. Bu süreçte ünite ve konulara göre kurum ve kuruluşlara  ziyaret, 
geziler düzenlenecektir. 

HEDEFLERİMİZ
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Okulumuzda çocuklarımızın güvenli ve sağlıklı bir yaşam 
sürmeleri için revir bulunmaktadır. Revirimizde gün bo-
yunca bir hemşiremiz görev yapmaktadır. Okul saatleri 
içerisinde hemşiremizin sağlık ile ilgili tespit ettiği sorun-
lar hakkında okul idaresi velilerimizi bilgilendirmektedir. 

Velilerimiz gün içerisinde çocuklarına verilmesini iste-
dikleri ilaçları, reçetesiyle revire gönderebilirler. Hem-
şiremiz, öğretmenlerimiz ve idarecilerimiz kontrolünde, 
ilacın verildiği saat not edilerek velilerimiz konu hakkında 
bilgilendirilir.

Sağlık risklerinin erken tanılanması ve uygun girişimle-
rin planlanması, gereken önlemlerin alınması konusunda 
okul idaresiyle koordinasyonu sağlar.

Okula her yeni katılan öğrencinin sağlık durumunun değerlendirilmesinde ve öğrencilerin düzenli 
olarak periyodik fiziki muayenelerinde görev alır ve sağlık durumunu kaydeder.

Hastalanan veya acil müdahale gereken öğrenci ve okul çalışanının, hekim istemi doğrultusunda 
tedavi ve bakıma yönelik hemşirelik hizmetlerini planlar, uygular, değerlendirir ve hemşire gözlem 
formuna kayıt eder. Düzenli periyodik olarak okulun sağlık raporunu oluşturur ve okul idaresine 
bildirir. Öğrencilerin fiziksel ve psikolojik potansiyellerini fark edip ortaya koymalarını sağlamak, 
özgüvenlerini geliştirmek amacı ile okulda görev alan öğretmenler, öğrenci ve aile arasında koordi-
nasyonu sağlar.

Kronik hastalığı ve alerjileri olan öğrenciler için öğrencinin kendisi, aile ve öğretmenine sağlık da-
nışmanlığı yapar.

Kazalardan korunma ve güvenlik önlemlerinin geliştirilmesinde, öğrenci, aile, okul yönetimi ve eği-
timcilerle işbirliği içerisinde çalışır.

SAĞLIK HİZMETİ
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Kolejimizin güvenlik biriminde bulunan personelin temel göre-
vi, okulun çevre güvenliği  dışında öğrenci, öğretmenler ve çalı-
şan personelin de güvenliğini sağlamaktır. Okulumuz giriş-çıkış 
alanları ve bahçesi 7 gün 24 saat kameralarla kontrol edilip kay-
dedilmektedir.

Velilerimiz ve velilerimizin yazılı olarak bildirdikleri kişiler dışın-
da bir başkasının öğrencilerimizi okuldan almaya yetkisi yoktur. 
Velilerimizin öğrencilerimizi alacak olan kişilerin iletişim bil- 
gilerini yazılı ve imzalı olarak önceden okul idaresine bildirmesi 
gerekmektedir. 

GÜVENLİK HİZMETİ

Yemek sırasında sağlıklı bir ortam oluşturmak ve yeme alışkanlığını “Doğru Beslenme” anlayışına 
dönüştürmek adına, yemeklerimiz gelişme çağında olan çocuklarımızın gereksinimlerine göre yaş 
grupları ve gelişim düzeyleri gözetilerek uzman diyetisyen  tarafından kalorisi hesaplanarak sunul-
maktadır. Okulumuzda  donanımlı, hijyen kurallarına uygun  profesyonel mutfak hizmeti sunulmak-
ta, yemekler günlük yapılmakta ve taze  tüketilmektedir.

Öğrencilerimize sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve ikindi menüsü verilmektedir.

YEMEK HİZMETİ
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Bu zamana kadar dil, iletişim kurmanın dışında sadece sınav geçme odaklı öğretilmiştir. Okulumuz-
da  benimsenen İletişimsel Yaklaşıma göre dil bir iletişim aracı olarak ele alınmaktadır. Okulumuzda 
sınıf içi ve sınıf dışı etkinlikler, projeler, oyunlar ve yaratıcı rollerle gerçek bir iletişim ortamı oluştu-
rulmaktadır.

 İletişimsel Yaklaşımla yazma, okuma, konuşma, anlamadan oluşan dört beceriyi  geliştirmek, öğ-
rencilerimizin öğrendikleri dilleri aktif bir şekilde kullanmalarını sağlamak, öğrendikleri dillerin ko-
nuşulduğu ülkelere gittiklerinde günlük durumlarla başa çıkmalarını sağlamak hedefimizdir. 

İngilizce öğreteceğiz.” diyerek ders vermek yerine İngilizce doğal yaşam akışında bir paylaşma sü-
reci olarak sunulur. Böylece  okulumuzda  İngilizce bir ders değil bir iletişim aracı haline gelir. 

İLETİŞİMSEL YAKLAŞIM
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