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BACK TO SCHOOL—OKULA DÖNÜŞ 

The new academic year 2019-2020 began on Monday 9th September.  Both students and 

teachers were very happy to return to school for the new academic year. 



 

29th OCTOBER ANNIVERSARY OF THE REPUBLIC OF TURKEY - 29 EKİM CUMHURİYET 

BAYRAMI 

The 96th anniversary of the Republic of Turkey gifted to the Turkish people by Mustafa Kemal Atatürk was 

celebrated at our school with a ceremony. The ceremony began with a minutes silence followed by the 

National Anthem.  The ceremony then continued with students giving speeches and reciting poems 

regarding the meaning and importance of the day.  The ceremony ended with the school choir singing 

the “10th Year March.” 

Girne Amerikan Koleji olarak yarınlarımızın mimarı Mustafa Kemal Atatürk’ün bize Cumhuriyeti armağan 

edişinin 96.yılını kutlamak amacıyla okulumuzda tören düzenledi. Tören programımız Saygı Duruşu ve 

okul koromuzun seslendirdiği İstiklal Marşı ile başladı. Ardından öğrencilerimiz günün anlam ve önemini 

belirten konuşmayı yaptıktan sonra şiirler okudular ve tören programımız okul koromuz 10. yıl marşını 

seslendirmesiyle sona erdi.  



“İZ” Art Exhibition - ‘ İz ’Adlı Resim Sergisi 

A visit was made by teachers and and year 9 students from our school, to the Art Exhibition  “İz” showing art work 
of our  teacher Ms. Özlem Ekinci.  During the exhibition Ms. Özlem gave a talk to the students regarding her work. 
 
Okul öğretmenlerimizden Özlem Ekinci’nin açmış olduğu  ‘İZ’ adlı resim sergisini 9.sınıf öğrencilerimiz, öğretmenleri 

eşliğinde ziyaret ettiler. Ziyaret sırasında Özlem Ekinci öğrencilere resim çizimi ve çizdiği resimler konusunda bilgiler 

verdi. Sergideki özgün çalışmalar, katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı. 

DRAWING & PHOTOGRAPH – ÇİZİM VE FOTOĞRAFCILIK GEZİSİ 

An Art field trip was organised by our Art department to Babil Gardens. Year 10 Art  students were able 
to further their drawing skills, observe nature up closely and apply what they saw to their drawings.  
The students were accompanied by Art Teachers İbrahim Türk and İzbel Tunakan. 

Okulumuz tarafından Botanik Babil Bahçesi’ne saha gezisi düzenlendi. Öğrencilerimizin çizim becerilerini 
geliştirmek,  doğayı daha yakından 
gözlemleme imkanı sağlamak ve bunları 
çizimlerine yansıtmak amacıyla 10.sınıf 
öğrencilerimiz, resim öğretmenlerimiz 
İbrahim Türk ve İzbel Tunakan eşliğinde 
inceleme fırsatı buldular.  



PINK DAY - Pembe Gün 

As part of Breast Cancer Awareness Month a Pink Day was organised by our school to raise awareness of breast 

cancer.  Teachers and staff all wore pink on this day.  Students made donations which will be presented to Tulips 

Cancer Association. 

‘‘ Meme Kanserinde Farkındalık’’  yaratmak amacıyla okulumuzda pembe gün etkinliği düzenlendi. Tüm öğretmen 

ve öğrenciler pembe kıyafet giyerek yapılan etkinliğe katıldı. Sosyal sorumluluk projesi adı altında gerçekleşen 

etkinliğe öğrencilerimiz tam katılım sağlayarak farkındalığı arttırdılar. Öğretmenleri tarafından bilgilendirilen 

öğrenciler kendi aralarında kanser hastaları için yardım toplayarak topluma örnek davranış sergilediler. 

WORLD ANIMAL DAY – DÜNYA HAYVANLAR GÜNÜ  

As part of the 4th October World Animal Day, an event was held at school 
to raise awareness for street animals, teach students to love animals and 
to be more sensitive to nature and animals.  Year 12 students organised 
many activities on this day and donations of money and animal food were 
made by students.  Donations were presented to the Animal Rights 
Association.    We congratulate and thank our students for their sensitivity 
in this matter. 

4 Ekim Dünya Hayvanlar Günü’nde sokak hayvanları konusunda farkındalık oluşturmayı, hayvan sevgisi 
aşılamayı, doğaya ve hayvana karşı duyarlı insan yetiştirmeyi amaçlayan okulumuz anlamlı bir etkinlik 
gerçekleştirdi. 12. sınıf öğrencilerimizin okul içerisinde yaptıkları etkinlikler ve topladıkları bağışlar ile Kıbrıs 
Hayvan Hakları Derneği’ne bağış yaptılar. Öğrencilerimiz tarafından temin edilen mamalar Hayvan Hakları 
Derneği’ne ulaştırıldı. Öğrencilerimizi bu duyarlı davranışlarından dolayı tebrik ederiz. 



CAPTAINS ELECTIONS – KAPTANLIK SEÇİMLERİ  

The school year began with the excitement of the school captain elections. Three groups of year 12 students 

entered the elections; “Eclipse” – “Team Rio” and “Team Take Over”.   These elections help participating 

students with their development of leadership, communication and organizational skills and taking important 

responsibilities. The groups also organized activities and set up stands as part of their election campaign for 

fellow students.  They gave speeches regarding their plans and targets.  Team Take Over was the winner of the 

elections.  Congratulations 

Okulumuz seçim heyecanı ile eğitim ve öğretim yılına başladı. Okulumuz 12. sınıf öğrencilerinin katıldığı üç grup 

oluşturuldu “Eclipse” – “Team Rio” ve “Team Take Over”. Yönetici vasıflarının oluşmasını sağlamak, liderlik, 

iletişim ve organizasyon becerilerinin gelişmesi, sorumluluk almak gibi önemli değerleri lise çağlarında 

edinebilmelerini amaç edinen öğrenci grupları seçime hazırlanırken diğer sınıflara güzel bir hafta geçirmelerini 

sağladılar. Kaptanlık seçimlerine katılan adaylar farklı günlerde kurdukları stantlarda planlarından ve 

hedeflerinden bahsederek öğrenci arkadaşlarından destek istediler. Yapılan seçimler sonunda ‘‘ Team 

TakeOver’’ grubu kaptan olarak seçildi. 



RADIO VATAN – RADYO VATAN   

Year 12 students Fatma Yücelen, Kıymet Güçlüsoy, Hakan Şanlıtürk and Boran Erdıvan of year 11 together 
with their Turkish teacher Sinem Kuyucuoğulları were guests in a radio programme “Young Travellers” 
presented by Ece Borucu of Radio Vatan.   Students discussed our schools social and cultural activities as well 
as daily topics regarding the importance of Civil Defence and problems with traffic.  Our students expressed 
themselves comfortably on live TV and gained experience through this broadcast. 

Radyo Vatan tarafından düzenlenen Ece Borucu’nun sunduğu ‘Genç Yolcular’ programına okulumuzun 11. sınıf 
öğrencilerinden Boran Erdıvan, 12 sınıf öğrencilerinden Fatma Yücelen, Kıymet Güçlüsoy, Hakan Şanlıtürk ve 
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni  Sinem Kuyucuoğulları önderliğinde konuk olarak katıldılar.  Radyo Vatan’ın 
sıcak ve samimi atmosferinde; GAU Okullar Grubu’na bağlı Amerikan Koleji hakkında bilgi verip okulumuzun 

sosyal ve kültürel etkinliklerini anlattılar. Daha sonra sivil savunmanın toplum için öneminden bahsedip 
günümüzde yaşanan trafik sorunlarıyla ilgili duygu ve düşüncelerini aktardılar. Kendilerini rahatça ifade eden 
öğrencilerimiz canlı yayına katılmaktan mutluluk duyduklarını ve bu deneyimin kendilerine çok şey kattığını 
ifade ettiler. 

 

 ESSEX UNIVERSITY SEMINAR – ESSEX ÜNİVERSİTESİ SEMİNERİ  

A seminer was given by Essex University regarding studying abroad to students in year 11 and 12.  They were given 

information regarding  overseas university campuses, university life, fees and university faculties. 

At the end of the seminar students were able to ask questions regarding the university. 

Öğrencilerimize yurt dışındaki eğitim imkanlarını tanıtmak amacıyla Essex Üniversitesi tarafından okulumuzda 

seminer düzenlendi. 11 ve 12. sınıf öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşen seminerde öğrencilere üniversitenin 

kampüsleri,  çevre ve yaşam şartları, eğitim ücretleri, üniversitenin bölümleri ile ilgili bilgiler verildi. Seminer sonunda 

öğrencilerin soruları alınarak merak ettikleri konularda bilgi verildi. 



SUCCESS IN TENNIS  – TENİSTE BAŞARI  

A tennis tournament was organised in the memory of Yusuf Yönlüer.  Our student 
Azra Ş. Yalkıç of year 10 came second with her outstanding performance and effort.  
We congratulate Azra on her success and wish her the best in the future. 

Yusuf Yönlüer anısına tenis turnuvası yapıldı. Okulumuzun 10. sınıfı öğrencilerinden 
Azra Ş. Yalkıç yapılan karşılaşmalarda üstün çaba göstererek  ikinciliği elde etmiştir. 
Öğrencimiz Yusuf hocamızın da dediği gibi son sayı bitmeden maç bitmez diyerek 
son sayıya kadar mücadele etmiştir. Öğrencimiz Azra Ş. Yalkıç’ı tebrik eder, 
başarılarının devamını dileriz. 

SEMINAR – SEMİNER 

Mr Arian Kh of Girne American University Human Resourses department presented a seminar at our school for 

year 12 students.  Mr. Arian spoke about the importance and how to choose the right course at university.  At the 

same time he spoke of  preparing a c.v. and the importance of stating previous job experiences and internships. 

Girne Amerikan Üniversitesi İnsan Kaynakları bölümünden Arian Khodayarkhanı H. okulumuzda bir seminer 

düzenledi. Seminere 12. sınıf öğrencileri katıldı. İnsan Kaynakları bölümünden Arian  Khodayarkhanı H.  seminerde 

üniversite bölüm seçiminde nelere dikkat edilmesi gerektiğini vurgularken aynı zamanda  iş başvurularında  

özgeçmiş hazırlamanın önemi ve özgeçmişin  içinde yer alan staj ve deneyimlerin iş başvurularında önemli 

olduğunu anlattı. 



YEAR 6 KYRENIA CULTURAL TRIP– 6. SINIF GİRNE KÜLTÜR GEZİMİZ   

At the beginning of the academic year 2019-2020 plans for cultural visits were made to coincide with lessons taught 

in class. 

Year 6 students cultural trip to Kyrenia took place on 9th October 2019.  They visited Karaoğlanoğlu Memorial, 

Kyrenia Castle and Bellapais Monastery. 

2019-2020 Eğitim ve Öğretim yılına başladığımız ilk günlerde öğrencilerimize derslerle verdiğimiz eğitimle paralel 

olarak o yılki müfredata uygun dersleri pekiştirmesi konusunda gezi planı yapıldı. 

Bu gezi planına göre 9 Ekim 2019 tarihinde altıncı sınıf öğrencilerimizle Girne Bölgesi’ndeki tarihi, Karaoğlanoğlu 

Anıt’ı, Girne Kalesi ve Bellapais Manastırı ziyaret edildi. 

YEAR 8 GÜZELYURT CULTURAL TRIP – 8. SINIF 

GÜZELYURT KÜLTÜR GEZİMİZ   

At the beginning of the academic year 2019-2020 plans for cultural visits were made to coincide with lessons 

taught in class. 

Year 8 students cultural trip to Güzelyurt took place on 23rd October 2019.   The students visted the Blue House, 

Soli Ruins and Cengiz Topel Monument. 

2019- 2020 Eğitim ve Öğretim yılına başladığımız ilk günlerde öğrencilerimize derslerle verdiğimiz eğitimle paralel 

olarak o yılki müfredata uygun dersleri pekiştirmesi konusunda gezi planı yapıldı. 

23  Ekim 2019 tarihinde sekizinci sınıf öğrencilerimizle Güzelyurt bölgesindeki kültür mirasımızı görmek için bir gezi 



NASA SPACE APPS CHALLENGE 2019 – NASA UZAY UYGULAMASI   

A group of students represented our school in the “NASA Space App Challenge” organised by NASA all over the 
world. Girne American University was host to NASA Space App Challenge. Our students came first in the Kyrenia 
District and gained the right to compete in the International Competition.  Well done. 

Girne Amerikan Üniversitesi’nin ev sahipliği yaptığı NASA Space Apps, uzay bilimleri ve keşiflerine ilgi duyan 

herkesin; uzay konusunda yaratıcılıklarını ve problemlere yönelik çözümlerini, NASA’nın açık verilerini kullanarak 

çözmeye çalıştığı uluslararası bir etkinliktir.  Öğrencilerimizin katılımıyla etkinlik gerçekleşmiştir. Etkinlikte 

okulumuzun öğrencileri Girne bölge birincisi gelerek rakiplerini elediler. Uluslararası yarışmaya katılmaya hak 

 

CODE WEEK – CODE WEEK HAFTASI  

Students of both middle and high school attended the “CodeWeek” programme organised by Girne American 

University.  The aim of the programme was to teache coding, learn about the changes in the world around us, 

learn about how technology works, explore new ideas and learn how to use their ability to enhance new 

knowledge.  Teams were formed amongst students and at the end of the programme these teams presented the 

web sites that they had produced.  Certificates were presented to each student after the programme. 

Girne Amerikan Üniversitesi’nde gerçekleşen ‘‘Codeweek’’ (Program ile Yarat) etkinliği kapsamında ortaokul ve lise 

öğrencilerine programlama eğitimi verildi. Programlama kurslarıyla amaç, kodlamayı öğrenmek, çevremizde hızla 

değişen dünyayı anlamamıza, teknolojinin nasıl çalıştığına dair anlayışımızı genişletmemize, yeni fikirleri 

keşfetmemize, yenilikler için becerilerimizi ve yeteneklerimizi geliştirmemize yardımcı olacaktır.  Daha sonra 

programa katılan öğrenciler arasında takımlar oluşturuldu. Kurs sonunda  programlama öğrenen her takım 

yaptıkları web siteleri sundular. Bu yapılan etkinlikler sonunda öğrencilere sertifikalar verildi. 



 

HALLOWEEN - CADILAR BAYRAMI 

A Halloween party was organised by our school captain group for students.  The party took place at Le Chateau 

Lambousa Hotel.  Students attracted great interest with their costumes and creative makeup.   

Okulumuzun Kaptanlar Grubu, Cadılar Bayramı dolayısıyla düzenlediği etkinlik Le Chateau Lambousa Hotel’de 
gerçekleşti. Öğrenciler giymiş oldukları kostümler ve yaratıcı makyajlar ile büyük ilgi topladılar.  

 


