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Mustafa Kemal Atatürk Commemorative Ceremony—Mustafa Kemal Atatürk Saygıyla Anıldı  

A ceremony was held at our school to remember and honour the late leader and founder of the Turkish 
Republic, Mustafa Kemal Atatürk in the 81st year of his passing. Following a minute’s silence and the 
national anthem, students placed flowers at Atatürk’s bust. The ceremony was presented by Tahsin 
Zenginer of 11 Science and Tanem Aykut of 11 A level.  Ece Erdem recited a poem named “Büyük 
Atatürk.”  Mert Uludağ of 12 Science and Ataberk Karakuş of 11 ÖSS spoke of the meaning and 
importance of this day.  The ceremony ended with our school choir singing “Atam Sen Rahat Uyu.” 

Girne Amerikan koleji olarak Çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu yarınlarımızın mimarı büyük önder 
Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediye intikalinin 81. yılında onu her zamankinden daha iyi anlamak ve 
hatırlamak  üzere okulumuz bahçesinde anma töreni düzenledik. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın 
ardından öğrencilerimiz  Atatürk Büstü’ne çiçeklerini takdim ettiler. 11 Science sınıfından Tahsin Zenginer, 
11 A Level sınıfından Tanem Aykut’un sunuculuk yaptığı anma törenimizde “Büyük Atatürk’e”adlı şiiri Ece 
Erdem’den dinledik. Günün anlam ve önemi ile ilgili konuşmayı 12 Science sınıfından Mert Uludağ ve 11 
Öss sınıfından Ataberk Karakuş gerçekleştirdi. Okul koromuzun seslendirdiği   “Atam Sen Rahat Uyu” adlı 
marşla törenimiz sona erdi. 



15th November TRNC Republic Day – 15 Kasım KKTC’nin Kuruluş Töreni 

The 36th year anniversary of the Turkish Republic of North Cyprus was celebrated with great joy and 
enthusiasm in a ceremony held in front of the school.    Sıla Gül and Üntaş Kaya of year 10 presented the 
ceremony. Nurseli Erdem of year 10 recited a poem named “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti”  Serhan 
Zülkadiroğlu and Kıymet Güçlüsoy of 12 Arts spoke of the meaning and importance of this day.   The 
ceremony ended with Tanem Aykut of 11 A Level and Fatma Yücelen of 12 Arts singing a song named 
“Al Yemeni Mor Yemeni”  We as GAU The American College are proud to celebrate this day. 

Uzun mücadele yıllarından sonra 15 Kasım 1983 yılında kurmuş olduğumuz Cumhuriyetimizin 36. Yılını 
coşkula kutladık. 10 G sınıfından Sıla Gül ve Üntaş Kaya’nın sunuculuk yaptığı törende “Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti” adlı şiiri 10 G sınıfından Nurseli Erdem’den dinledik. Günün anlam ve önemiyle ilgili 
konuşmayı 12 Arts sınıfından Serhan Zülkadiroğlu ve Kıymet Güçlüsoy gerçekleştirdi. 11 A Level sınıfından 
Tanem Aykut ve 12 Arts sıfından Fatma Yücelen’in seslendirdiği Al Yemeni Mor Yemeni adlı Kıbrıs 
türküsüyle törenimiz son buldu. Girne Amerikan Koleji olarak her yıl 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı’nı 
kutlamaktan kıvanç duyarız. 



Anti-Bullying Week – Zorbalığa Hayır Haftası 

 
Each year in the month of November “Anti Bullying” Week takes place at our school with various activities.  The aim 
of this week is to inform our students of the importance of standing up to Bullying. 
The English, Art  and Turkish departments also organised various competitions. The Turkish and English departments 
organised composition and poetry competitions, the Art department organised a poster competition.  In the Turkish 
composition Dora Naz Aral came 1st and Cemre Baş came 2nd.  In the Turkish Poetry competition Nehir Simay Aras 
came 1st, Sevcan Oral came 2nd and Şükriye Nisa Işık came 3rd.  In the English  Poetry competition, Ekaterina 
Brateneva came 1st, Aleksey Bobkov came 2nd and Tuna Mantaş came 3rd.  In the Middle School Poster competition 
Maria Petrenko came 1st, Mehmet Haydar came 2nd and Tahsin Tümer Güzel came 3rd.  In the Lise Poster 
competition Elizaveta Basueva came 1st, Gülay Özbek came 2nd and Tahsin Zenginer came 3rd.  Our Art department 
also organised a broken heart activity.  Our Psychology department created an “Empathy Tree” were all students 
wrote notes regarding bullying and placed them on the tree.  With the theme for this year “Change Starts With Us” a 
photograph was taken of participating students. 
The Anti-Bullying week ended with Blue Friday.  A ceremony was held where participating and winning students 
were presented with certificates and prizes.  Ms. Düriye Çelik and Ms. Nayle Talan of our Psychology department 
spoke to the students reminding them of the meaning and importance of this week. 

 Okulumuzda her yıl düzenlenen “Zorbalığa Hayır” haftası bu yıl da çeşitli aktiviteler ve etkinlikler düzenlenerek 
gerçekleştirilmiştir. 
Bu hafta kapsamında İngilizce ve Türkçe Bölümleri şiir ve kompozisyon yarışması, Resim Bölümü ise poster yarışması 
düzenlemiştir. Üç kategoride yer alan yarışmalarda Türkçe Bölümü kompozisyon dalında Dora Naz Aral birinci, Cemre 
Baş ise ikinci gelmiştir. Türkçe şiir kategorisinde ise Nehir Simay Aras birinci, Sevcan Oral ikinci ve Şükriye Nisa Işık 

üçüncü gelmiştir. İngilizce şiir yazma yarışmasında ise Ekaterina Brateneva birinci, Aleksey Bobkov ikinci ve Tuna 
Mantaş üçüncü gelmiştir. Resim Bölümü’nün düzenlemiş olduğu poster yarışmasında ortaokul kategorisinde Maria 
Petrenko  birinci, Mehmet Haydar ikinci, Tahsin Tümer Güzel ise üçüncü gelmiştir.  Poster yarışması lise kategorisinde 
ise Elizaveta Basueva birinci, Gülay Özbek ikinci, Tahsin Zenginer ise üçüncü gelmiştir.   
Resim bölümümüz ayrıca “Kırık Kalp” etkinliği düzenlemiştir. Psikoloji Bölümü ise “Empati Ağacı” oluşturarak 
öğrencileri zorbalıkla ilgili düşüncelerini ve duygularını yazmaları için teşvik etmişlerdir. Ayrıca uluslarası alanda 
“Zorbalığa Hayır” sosyal sorumluluk projesi kapsamında bu yıl kullanılmasına karar verilen slogan “Change Starts With 
Us” yazısı oluşturularak öğrencilerimizle toplu fotoğraf çekilmiştir. 
 “Zorbalığa Hayır” projemizin sonunda “Mavi Cuma” gününde etkinliklere katılan tüm öğrencilerimize öğretmenleri 
tarafından katılım belgeleri verilmiş, Psikoloji Bölümü öğretmenlerinin günün anlam ve önemini belirten konuşmalarını 

yapmalarının ardından etkinliğimiz son bulmuştur. 





24th November Teacher’s Day – 24 Kasım Öğretmenler günü 

A ceremony took place at our school for Teachers Day.  The ceremony highlighted the importance and 
value of teachers in our society, the love and respect between teachers and students, the strengthening 
of the bonds of respect and solidarity, and remembering teachers who are no longer with us.   
Damla Ahmet of 9 ÖSS recited a poem called “Öğretmen Olmayan Bilemez”.   Our School Captain’s Group 
spoke of the importance of this day.  The school captains group also presented our teachers with cards 
and chocolates expressing their feelings and thoughts.   
As part of the Teacher’s Day celebrations, teachers attended a meal at the Follow Me Restaurant in 
Ederemit. Teachers celebrated the day in a warm and friendly atmosphere. 
 

Öğretmeninin toplumdaki önemini ve değerini belirtmek; öğretmenler ve öğrenciler arsında sevgi, saygı ve 
dayanışma bağlarını kuvvetlendirmek; emekli öğretmenleri ve şu anda aramızda olmayıp ebediyete göç 
eden öğretmenlerimizi de saygı ile anmak; mesleğe yeni giren öğretmenlerde mesleklerinin yüceliği 
bilincini uyandırmak amacıyla okulumuzda tören düzenledik. 
Okul kaptanlarımız günün anlam ve önemini belirten konuşmalarını yaptıktan sonra 9 ÖSS sınıfı 
öğrencilerimizden Damla Ahmet’ten  “ Öğretmen Olmayan Bilemez” isimli şiiri dinledik.  
Okul kaptanlarımızın tüm öğrencilerimiz adına öğretmenlerimize hediye takdim etmeleriyle törenimiz sona 
erdi.     
Öğretmenler Günü dolayısıyla Edremit köyünde yer alan Follow Me Restaurant’da yemek düzenledindi. 
Öğretmenlerimizin yoğun katılımıyla gerçekleşen yemekte eğlenceli dakikalar yaşandı.  

Genç TV—Genç TV 

Teachers from our school Şehnaz Nadiri, Nayle Talan and Burak Atman were guests on a live TV show 

called Akşam Saati as part of Teacher’s day celebrations. They spoke about their experiences and 

memories throughout their careers. 

Okulumuz öğretmenlerinden Şehnaz Nadiri, Nayle Talan ve Burak Atman Öğretmenler Günü dolayısıyla 

Genç TV’de yayınlanan Akşam Saati programına konuk oldular. Öğretmenlerimiz meslek hayatlarındaki 

deneyim ve anılarını paylaştılar.  



 Cinema Night—Gece Sineması 

An cinema night was organised by our school captains for students at our school.  Many students watched 

the film “Now You See Me” with great pleasure.  After the film students danced and sang songs to live 

music provided by fellow students.  It was well worth seeing the attending students interest and 

happiness. 

Okul kaptanlarımız tarafından düzenlenen sinema gecemiz,  öğrencilerimizin yoğun katılımıyla gerçekleşti. 

“Now You See Me” adlı filmi öğrencilerimiz beğeniyle izlediler. Sinema gösteriminin ardından öğrencilerimiz 

canlı müzik eşliğinde dans edip şarkılar söylediler. Geceye katılan öğrencilerin ilgi ve beğenisi görülmeye 

değerdi. 

Badminton Prizegiving Ceremony - Badminton Ödül Töreni 

Salih Öztürk of 7C received four awards at an awards ceremony organised by the Badminton Federation 

which took place at Paradise Park.  Salih received the awards for 1st place in the U13 Single Male 

category, 1st place in the U13 Doubles category and 3rd place in the U15 mixed couples category.  Salih 

was also awarded a special prize for his success in a tournament that took place in Ankara.  Nearly 800 

players participated in the Turkey under 13 years Badminton tournament. 

Okulumuz 7 C sınıfı sınıfı öğrencisi Salih Doğu Öztürk, Badminton Federasyonu Yönetim Kurulu’nun 

Paradise Park’ta düzenlenen geleneksel ödül töreni gecesinde dört ödüle layık görüldü. Salih Doğu Öztürk; 

U13 Tek Erkekler Birinciliği, U13 Çift Erkekler Birinciliği, U15 Karışık Çiftler Üçüncülüğü ödüllerini aldı. 

Öğrencimiz aynı zamanda geçtiğimiz aylarda Ankara’da düzenlenen 13 Yaş Altı Türkiye Badminton 

Şampiyonası’nda yaklaşık 800’e yakın sporcunun mücadele ettiği turnuvada ana tabloya kalarak gösterdiği 

başarıdan dolayı özel ödüle layık görüldü.  



Lise Boys Basketball - Lise Erkek Basketbol  

Our lise boys basketball team won the match against Levent College with a score of 79-28 

Okulumuz Lise Erkek Basketbol Takımı Levent Koleji ile yaptığı maçta galip geldi. Maç GAC 79 Levent 

Koleji 28 skorla sonuçlandı. 

 

 

Turkey Adult Ladies Tennis Tournament - Türkiye Büyük Bayanlar Tenis Turnuvası 

Azra Seray Yalkıç of year 10 became champion in the tournament organised by the Turkish Tennis 

Federation from the 7-13 November.  

 7-13 Kasım tarihleri arasında Türkiye Tenis Federasyonunun düzenlemiş olduğu Büyükler Turnuvası 

Büyük Bayanlar Şampiyonu 10. Sınıf öğrencilerimizden Azra Seray Yalkıç olmuştur.  



Lise Boys Indoor Football - Lise Erkekler Futsal 

Our Lise Boys indoor football team won two games and lost one game in the matches that they played 

during November. 

Okulumuz Lise Erkek Futsal Takımı Kasım ayı içerisinde oynadıkları maçlarda bir mağlubiyet ve iki 

galibiyet almıştır. 

Girne Amerikan Koleji 0 – 1 Lefkoşa Türk Lisesi 

Namık Kemal Lisesi 0 – 2 Girne Amerikan Koleji 

Girne Amerikan Koleji 7 – 1 TED Koleji 

Lise Girls Indoor Football – Lise Kız Futsal 

Our Lise Girls indoor football team had a tie of 1-1 with Necat British College and Değirmenlik High School, they won 

two games against Hayadar Paşa Ticaret High School and Atatürk Meslek Lisesi in the matches that they played 

during November. 

Okulumuz Lise Kız Futsal Takımı Kasım ayı içerisinde oynadıkları maçlarda Necat British College ve Değirmenlık 
Lisesi’yle 1-1 skor alarak berabere kalmış, Haydar Paşa Ticaret Lisesi’ni 2 sayı alarak, Atatürk Meslek Lisesi’ni ise 1 
sayı alarak mağlup etmiştir. 


