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History

TARİHÇE

Anaokulundan hayata

From kindergarten to life

Marmara Eğitim Kurumları “Anaokulundan Hayata” ilkesini, eğitimin 

her aşamasında gerçekleştirmeyi hedefleyen bir kurumdur. Marmara 

Eğitim Kurumları, 1985 yılında İstanbul Maltepe’de kurulan Çağdaşım 

Anaokulu ile hayata geçmiştir. 1991 yılında İstanbul Marmara 

İlköğretim Okulu ve İstanbul Marmara Koleji, 1993 yılında İstanbul 

Marmara Fen Lisesi, 1996 yılında İstanbul Marmara Mesleki ve Teknik 

Anadolu Lisesi açılmıştır. 1997 yılında T.C. Maltepe Üniversitesi, 1998 

yılında Muğla’nın Bodrum ilçesinde Bodrum Marmara Anaokulu, 

İlkokulu, Ortaokulu ve Lisesi, 2017 yılında Kocaeli’nin Kartepe 

ilçesinde Kocaeli Marmara Koleji Anaokulu, İlkokulu, Ortaokulu ve 

Anadolu Lisesi kurulmuştur.

1999 yılında 1.000 dönüm arazi üzerine, Türkiye’nin en büyük en 

donanımlı yerleşkesi ve %100 depreme dayanıklı olarak inşa edilen 

Marmara Eğitim Kurumları 2020 yılında TSE tarafından ‘’Temiz Okul’’ 

olarak belgelenmiştir. Hedef; bilgi çağının gerektirdiği donanıma sahip, 

bir üst öğrenime hazır, yaşam boyu öğrenmeyi öğrenmiş, ulusal kimliği 

ile gurur duyan, ülkesini başarıyla temsil edebilen dünya vatandaşları 

yetiştirmek olan Marmara Eğitim Kurumları, dünya standartlarında 

eğitim veren bir okul olarak, mezunlarının çocuklarını da mezun etme 

vizyonuna sahiptir.

Marmara Educational Institutions reflect on the motto ‘From 
Kindergarten to Life’ at every stage of education. Marmara Educational 
Institutions were founded in 1985 opening Çağdaşım Kindergarten in 
Maltepe İstanbul. In 1991, İstanbul Marmara Private Primary School 
and İstanbul Marmara Private High School were founded. In 1993, 
İstanbul Marmara Science High School and in 1996 İstanbul Marmara 
Vocational and Technical Anatolian High School were founded. In 
1997, T.C. Maltepe University, Bodrum Marmara Private Kindergarten, 
Primary School, Middle School and High School and in 2017 Kocaeli 
Marmara Private Kindergarten, Primary School, Middle School and 
High School were established. 

Marmara Educational Institutions, certified as “Clean School” by TSE in 
2020, provides education at Marmara Educational Village established 
in 1999 occupying an open area of 1.000.000 square meters. The 
campus, being 100% durable against earthquake is the biggest and 
the most modern campus in Turkey. Acting in line with the mission to 
raise world citizens with the necessary skills, knowledge and global 
perspective that are the requirements of the information era, who 
are able to represent themselves on the national and international 
platforms, well-prepared for the next stage of their education, who 
are lifelong learners proud of their national identity, representing their 
country successfully, MEK bears the vision of being a world school 
which graduates the children of its graduates as well.

Eğitimin temeli sevgidir

Education is based on love

kocaelimarmarakindergarten
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At Kocaeli Marmara College Kindergarten, the studies which carried out by the 
experienced team with professional teachers and psychologists are “Preschooler 
Centered” and the preschoolers are welcomed to Kindergarten by  the month 
of 36. 

In terms of Kindergarten Education, Self-Regulation and Second Step Skills, which 
aim to support students' social and emotional competence, are implemented 
in addition to the Ministry of National Education's Preschool Curriculum. On 
the other hand, the “Mathazone Programme” that provides an environment to 
explore mathematics-related concepts in early childhood is adopted.

The school opening and closing hours are planned in a way that our students will 
wait for their parents in a safe environment, based on the needs of the industrial 
conditions we live in.

In Kocaeli Marmara College Kindergarten, various activities are carried out in the 
mother tongue and in English during the academic year. Portfolios and exhibitions 
are held in each semester. The development of our students is aimed with the 
applied branch courses. Our students, who have grown up with the culture of 
our school since kindergarten, are prepared for primary school with orientation 
practices and assessment and evaluation studies of the school psychological 
counselling and guidance service.

36. aydan itibaren öğrencilerin eğitim gördüğü Kocaeli Marmara Koleji 
Anaokulunda, alanında uzman öğretmen kadrosu ve anaokulu psikoloğu 
ile yürütülen çalışmaların merkezinde ‘Çocuk’ yer almaktadır.

Eğitim/öğretim uygulamalarında, Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi 
müfredatına ek olarak erken çocukluk döneminde matematik ile ilgili 
kavramları keşfetmeleri için ortam sağlayan Mathazone Programına ve 
Öğrencilerin sosyal ve duygusal yeterliliği ve öz düzenleme becerilerini 
desteklemeyi hedefleyen Second Step (İkinci Adım) programına yer 
verilmektedir.

Okul açılış-kapanış saatleri, içinde yaşadığımız sanayi kentinin de 
ihtiyaçlarından yola çıkarak öğrencilerimizin velilerini güvenli bir ortamda 
bekleyecekleri şekilde planlanmıştır.

Kocaeli Marmara Koleji Anaokulu’nda eğitim yılı içinde gerçekleşen ana 
dil ve yabancı dilde etkinlikler, portfolyo çalışmaları, dönem sergileri ve 
uygulamalı branş dersleri ile öğrencilerimizin çok yönlü gelişimi hedeflenir. 
Anaokulundan itibaren okulumuzun kültürüyle yetişen öğrencilerimiz, 
oryantasyon uygulamaları ve rehberlik biriminin ölçme-değerlendirme 
çalışmaları ile ilkokula hazırlanır.



kocaelimarmaraprimaryschool

Sağlam temeller için 
doğru bir başlangıç

Kocaeli Marmara Koleji olarak eğitim felsefemiz, Atatürkçü, 
kendi milli kültürünü ve diğer kültürleri tanıyan, araştıran, 
sorgulayan, sorunlara çözüm üretebilen, özgüvenli, mutlu 
ve duyarlı bireyler yetiştirmektir.

İlkokulumuza başlayan her öğrenci taşıdığı tüm bireysel 
potansiyeli ile tek ve özel kabul edilir. Tam öğrenme 
modeli uygulanan okulumuzda, ulusal müfredatın 
gerektirdiği tüm kazanımlar ve akademik donanımın yanı 
sıra öğrencilerimizin kişisel gelişimine katkı sağlaması için 
uluslararası programlara da yer verilmektedir. 

As Kocaeli Marmara College, our educational philosophy 
is adopted to educate our students under the guidance of 
Ataturk’s reforms, principles and to raise inquirer, thinker, 
researcher, self-confident, caring, reflective, problem 
solver individuals who know their own national culture 
and other cultures.

All students in our Primary School are taken unique and 
special with all their individual self-abilities. In our school, 
the Whole Learning Model is embraced, besides all the 
learning outcomes and academic knowledge required by 
the national curriculum, international programs are also 
included in order to contribute to the self- improvement 
of our students.

The right start for the 
shining ruture



Fiziksel ve sosyal gelişimi 
hedefleyen öğretim

A teaching method aimed to improve 
physical and social capabilities

marmaraprimaryschool
kocaelimarmarailkokulu

Dünya Okullar Konseyi (CIS) üyesi olan okulumuzda 

dünya standartlarında bir eğitim vermek için akreditasyon 

çalışmaları yürütülmektedir. Okulumuz kültürlerarası 

anlayış ve saygı yoluyla daha iyi ve daha huzurlu bir dünya 

yaratmayı amaçlayan, araştıran, sorgulayan, bilgili, ilkeli, 

dengeli, eleştirel düşünen, iletişim kurabilen, duyarlı, 

risk alabilen, bilgiyi dönüştürebilen gençler yetiştirmeyi 

hedeflemektedir. 

Accreditation studies are carried out in our school like 

being a member of Council of International Schools (CIS) 

to provide International Standardized Educating Systems. 

Our school aims to create a better and more peaceful 

world through intercultural understanding and respect, 

and raise as a person who is inquirer, knowledgeable, 

principled, balanced, communicator, risk-taker and 

reflective.



Disiplinlerarası geliştirilen 
çok yönlü aktiviteler

Multidisciplinary activities 
developed across disciplines

kocaelimarmaramiddleschool

marmaraortaokulu

Kocaeli Marmara Koleji Ortaokulu’nda dört yıllık süreç iki ayrı 
modülde planlanmıştır. 5 ve 6. Sınıflarda ulusal akademik 
programın yanı sıra yoğun İngilizce programı ve kişisel geli-
şim uygulamaları yürütülmektedir. 5 ve 6. Sınıf öğrencilerimiz 
After School kulüpleri, atölyeler, yurt içi yurt dışı bilim gezileri 
ve organizasyonlara katılım ile kişisel gelişim donanımları ka-
zanmakta, deneyimlemektedirler.

7 ve 8. Sınıf modülünde ise ağırlıklı şekilde LGS hazırlık çalış-
maları yürütülmektedir. LGS hazırlık programı deneme sınav-
ları, kurslar, etütler, konu tarama çalışmaları ve soru çözüm 
kampları ile yapılmaktadır.

Ölçme değerlendirme çalışmaları süreç odaklı planlanarak uy-
gulanmakta ve mentörlük uygulamaları ile etkin bir öğrenci 
takibi yapılmaktadır. 

At Kocaeli Marmara College Middle School the four-year process 
planning has been figured out in two modules separately. In 
addition to national academic program, 5th and 6th graders 
have intensive English Program and self improvement studies. 
Our 5th and 6th grade students embrace and experience self 
improvement by participating in After School clubs, workshops, 
domestic -abroad science trips and organizations.

For the 7th and 8th graders, LGS exam studies are carried out 
in the Planning Modules. LGS (Entrance of Anatolian High 
School Exams) studying and practicing programs  proceed with 
trial exams, courses, workshops, subject scanning studies and 
question solution camps.

Assessment and Evaluation studies are planned and implemented 
in a process-oriented manner and effective student follow-up is 
adopted with counselling studies .



Öğrencilerimizin kendilerini tanıyabilmeleri, ilgi ve yetenek- 
lerini geliştirmeleri, planlı çalışma alışkanlığı kazanabilme- 
leri, girişimci olabilmeleri, grup çalışmalarına katılabilmeleri 
ve aldıkları sorumlulukları yerine getirebilmeleri gibi olumlu 
tutum ve davranışları edinebilmeleri hedeflenmektedir. Bu 
amaçla öğrencilerimiz, eğitim programımızın her aşamasın-
da disiplinlerarası anlayışla geliştirilen, çok yönlü çeşitli akti-
vitelerle desteklenir.

Yenilikleri takip eden deneyimli öğretmen kadrosu, öğrenci- 
ye birçok sosyal etkinlik olanağı sunabilen fiziki koşulları ve 
teknolojinin en gelişmiş olanaklarını kullanan teknik dona- 
nımı ile ülkemizin ve Avrupa’nın en seçkin okullarından biri 
olan Kocaeli Özel Marmara Ortaokulu, “21. Yüzyılın Dün-
ya Okulu” olarak öğrenci ve velilerimiz için bir ayrıcalıktır.

İlgi ve yetenekleri
keşfeden eğitim

Education that explores your 
interests and talents

The students are supported by a variety of sophisticated 
and interdisciplinary activities at each stage of the education 
program with the purpose that students can acquire positive 
attitude and behaviour such as being able to recognize 
themselves, develop their interests and abilities, acquire the 
habit of studying in a planned manner, participate in group 
work and fulfil responsibilities they  take.

Ranked among the most prestigious schools both in our 
country and in Europe, with its experienced staff, following 
the latest developments, its physical conditions providing 
many opportunities to students and its latest technical 
equipment and innovations, Kocaeli Marmara Private Middle 
School is a privilege for students and parents as “the Global 
School of the 21st Century”.

kocaelimarmaraortaokulu

marmaramiddleschool



Dünya vatandaşı olmak

Being a world citizen

kocaelimarmaracollege

marmarakoleji

Ulusal kimliği ile gurur duyan, bilgi çağının gerektirdiği 
donanıma sahip, ulusal ve uluslararası yüksek öğrenime 
hazır, yaşam boyu öğrenmeyi öğrenmiş, ülkesini başarıyla 
temsil edebilecek dünya vatandaşları yetiştiren Özel Ko-
caeli Marmara Koleji, 2017 yılında eğitim-öğretime başla-
mıştır. Öğretim süresi ilk yılı İngilizce hazırlık olmak üzere 5 
yıl olup, öğretim dili İngilizcedir.

Özel Kocaeli Marmara Koleji’nde Matematik ve Fen Gru-
bu dersleri İngilizce olarak yapılmaktadır. 11 ve 12. Sınıf-
larda ise profesyonel düzeyde yoğun üniversite hazırlık 
çalışmaları yapılmaktadır. Ayrıca lise öğrenim boyunca 
öğrencilere düzenli olarak kariyer planlama çalışmaları da 
yapılmaktadır.

Raising global citizens with the necessary skills, knowledge 
and global perspective that are the requirements of the 
information era, who are able to represent themselves on 
the national and international platforms, well-prepared for 
the next stage of their education, who are lifelong learners 
proud of their national identity, representing their country 
successfully, Kocaeli Marmara Private High School started 
offering education in 2017. It offers 5 years of education 
including a year English Prep class. The language of 
education is English.

Mathematics and Science Group courses at Kocaeli Marmara 
High School are taught in English. In the 11th and 12th 
grades, intensive university preparation activities are carried 
out on a professional level. In addition, career planning 
studies are regularly adhered to students throughout high 
school education.



kocaelimarmarafenlisesi

marmaraprivatesciencehighschool

2019 yılında eğitim-öğretime başlayan Özel Kocaeli  

Marmara Fen Lisesi, yoğun bir üniversiteye hazırlık  

çalışmasının yanında Marmara Eğitim Kurumlarının tüm 

okulları gibi öğrencilerini akademik ve sosyal yönden 

üst düzeyde yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu nitelikte  

öğrencilerin yetiştirilmesi, Kocaeli Marmara Koleji  

Kampüsü’nün tüm fen, sosyal ve sportif imkanlarının 

kullanımının yanı sıra başta Maltepe Üniversitesi olmak 

üzere diğer bilimsel kuruluşlarla işbirliği yapılarak pekiş-

tirilir. Bu donanımla yetişen öğrencilerimiz başta TÜBİTAK  

olmak üzere çeşitli kurum ve kuruluşların düzenlediği pro-

je ve yarışmalara katılırlar.

Kocaeli Marmara Private Science High School was founded in 
2019. Besides offering an intensive preparation programme 
for university entrance exam, it aims to raise students who 
are academically and socially developed like all the schools 
under the roof of Marmara Educational Institutions. The 
training of students with this quality is reinforced by the 
use of all science, social and sports facilities of Marmara 
Education Village, as well as by collaborating with other 
scientific institutions, especially Maltepe University. Our 
students, who are trained with this equipment, participate in 
projects and competitions organized by various institutions 
and organizations, especially TUBITAK.

Bilimin ışığında

In the light of science



Öğrencilerini dünya 
vatandaşlığına hazırlar

Foreign Language Policy

YABANCI DİL POLİTİKAMIZ

Marmara Eğitim Kurumları, Yabancı Dili, IB sisteminin 
çatısı altında, öğrencilerin kimliklerinin gelişiminde ve 
bu gelişmiş kimliklerle farklı kültürlere saygı duyarak 
kendilerini rahatlıkla ifade edebilen bir Dünya Vatandaşı 
yetiştirmek için araç olarak görür. 

Kurumumuz, Yabancı Dil Eğitiminde “Yaşayarak 
Öğrenme” modelini önde tutarak İlk yıllar programından 
lise mezuniyetine kadar yurtdışı bağlantılı, sürdürülebilir 
küresel projeler odaklı yabancı dil kulüpleriyle (ISTA 
PS-MS-HS, Explorers, MUN, FPSPI, EYP..) bu modeli 
desteklemektedir. 

Kurumumuzda “Yabancı Dil bir Ders Değil, Yaşam Tarzıdır. 
“Felsefesi benimsenmiştir. Öğrencilerimizde ve ailelerinde 
bu hususla ilgili farkındalık oluşturmak bizler için önem 
arz etmektedir. Bu bağlamda öğrencilerimizin Yabancı 
Dili hayatlarının her yerine taşımalarını sağlamaya destek 
verecek uygulamalar ve etkinlikler düzenlenir.

Yabancı Dil Eğitiminde Öğrenci merkezli planlamayla 
dört beceriyi de (konuşma, dinleme, okuma ve yazma) 
geliştirmeyi hedef alarak, öğrencileri her yıl bulundukları 
noktadan bir üst seviyeye ulaştırmak amaçlanır. Dil 

Marmara Educational Institutions, engaging with the IB 
system, have embraced Foreign Language as a tool for 
the development of students’ identities and for raising  
world citizens who can express themselves confidently 
respecting different cultures.

Our institution gives priority to “Learning through 
Experience” model in the foreground in Foreign Language 
Education. In order to support the model, Foreign 
Language Clubs (ISTA PS- MS-HS, Explorers, MUN, FPSPI, 
EYP ..) focusing on sustainable global projects from the 
Primary Years program to High School graduation, are 
implemented.

Adopting the Philosophy of “Foreign Language is not a 
Lesson, but a Lifestyle. “in our Institution, It is essential 
for us to raise awareness of the mindfulness of that 
philosophy for our students and their families. Connection 
with this, workshops and activities are organized in order 
to support our students’ carrying the foreign language to 
all parts of their lives.

Developing four skills (speaking, listening, reading and 
writing) with Student-Centered planning in Foreign 
Language Education, it is aimed to upgrade our students 



Students ready to be 
global citizens

Yabancı Dil Politikamız

FOREIGN LANGUAGE POLICY

Ediniminde uygulanan projeler, etkinlikler, aktiviteler IB 
Öğrenen Profili Özellikleri odaklıdır. Diğer bir deyişle, 
Yabancı Dil etkinliklerimizde öğrencilerimiz iletişim kuran, 
dönüşümlü düşünen, araştıran sorgulayan, ilkeli, risk alan, 
açık fikirli, düşünen bireyler olma niteliklerini benimserler.

Disiplinler arası geliştirilen ulusal ve uluslararası sosyal 
sorumluluk projeleriyle öğrencilerin her alanda aktif 
rol almaları ve zengin, yaratıcı ürün yelpazesine sahip 
olmaları ileriki yıllarda, yurtdışında eğitim almayı tercih 
etmeleri durumunda, kendilerine çok büyük avantaj 
sağlayacağından okulumuzda yabancı dilde E-PORTFOLYO 
oluşturulmasına önem verilmektedir.

Teknolojinin sürekli geliştiği, global ve eleştirel düşünmenin 
önem kazandığı günümüz dünyasında, 2. Yabancı dilin 
öneminin farkında olan, ulusal ve evrensel değerlerle 
donanmış, özgüveni yüksek ve dış dünyayla barışık 
bireyler yetiştirmek öncelikli hedefimizdir. Bu bağlamda, 
Öğrencilerimiz Anaokulunda başlayan Bilingual (çift dilli) 
Dil Edinimi programlarına İlkokul 3. Sınıfta ikinci yabancı 
dili de ekleyerek devam ederler.

language proficiency to the upper level at the end of the 
following academic year. Projects, workshops and activities 
implemented in Language Acquisition are reflection of IB 
Learner Profile Attributes. In other words, in our Foreign 
Language Planning, our students are communicators, 
inquirers, principled, risk-takers, open-minded, caring and 
reflective thinker individuals.

Placing a high premium on E-PORTFOLIO Studies 
engaged with national and international service learning 
Interdisciplinary projects our students take great advantage 
of, in case preferring to study abroad, having an active role 
in every field of life-long learning with a wide range of well-
supported outputs.

Conditions of Today’s World where technology is developing 
rapidly and global & critical thinking are becoming 
prominence, our main goal is to raise world citizens who 
are aware of the benefits of knowing a Second Foreign 
Language enriched by national and universal values, being 
highly self-confident and at peace with the universe. 
Regarding the circumstances , our students continue their 
Bilingual Language Acquisition programs, which started in 
the Kindergarten,  meeting with a second foreign language 
in the 3rd Grade of Primary School.



A World Class Campus

DÜNYA STANDARTLARINDA 
BİR KAMPÜS

•  Modern Derslikler

•  Bilgi İşlem Merkezi

•  Multimedya Merkezi

•  Bilgi Teknolojileri

•  Mutfak ve Yemekhane

•  Müzik Odaları

•  Okul Konfeksiyon Birimi

•  Dans Salonları

•  Öğretmen Evleri

•  Dokümantasyon Merkezi

•  Öğretmen Toplantı Odaları
•  Modern Classrooms
•  Information Processing Center
•  Multimedia Center
•  Information Technologies
•  Kitchen and Refectory
•  Music Studios
•  Clothing Unit
•  Dance Studios
•  Teacher Houses
•  Documentation Center
•  Teachers’ Meeting Rooms

Türkiye’nin en büyük 
ve en modern kampüsü 

Turkey’s Global School Marmara College provides its 
students a decent environment where they can study 
abundantly.

The brand-new campus includes modern classrooms, 
laboratories, application studios, seminar halls, and a multi-
purpose hall with the capacity for an audience of 800 people, 
a sports hall conforming to the international standards, 
ballet, dance and folk dance halls, a semi- olympic pool, 1 
outdoor and 1 indoor tennis court and a soccer pitch.

There are many educational areas available to our students 
at the campus including:

Türkiye’nin Dünya Okulu Marmara Koleji öğrencilerine 
doyasıya yaşayabilecekleri ferah ve nezih bir ortam 
sunmaktadır.

Kampüsümüzde modern derslikler, laboratuvarlar, 
uygulama atölyeleri, seminer salonları, çok amaçlı 800 
kişilik tam profesyonel sahne, uluslararası standartlarda 
spor salonu, bale, dans, halkoyunları salonları, beden 
eğitimi salonu, yarı olimpik kapalı yüzme havuzu, 1 adet 
açık, 1 adet kapalı tenis kortu ve futbol sahası bulunuyor.

Kampüsümüzde öğrencilerimizin hizmetine sunulmuş 
olan birçok eğitim alanı mevcuttur:



Eğitim bloklarımızdaki sınıflarımızda her öğrencinin kendi-
ne ait dolabı bulunmaktadır.

Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise bölümlerimizin  her biri 
ayrı bina, bahçe, tuvalet ve amfi olanaklarına sahiptir. Kam-
püsümüzün böylesine donanımlı bir yapıda olması, öğren-
cilerimize zengin öğrenme ve uygulama olanakları kazan-
dırmaktadır.

In the classrooms there are lockers for each student.

The kindergarten, the primary school, the middle school 
and the high school have separate buildings, gardens, 
toilets and amphitheatres.       

Since the campus is a well-equipped structure, it provides 
students with rich learning and application opportunities.

Dünya Standartlarında Bir Kampüs

A WORLD CLASS 
CAMPUS

•  Ölçme ve Değerlendirme

•  Sağlık Merkezi

•  Güvenlik Birimi

•  Sanat Atölyeleri

•  Hayvanat Bahçesi

•  Kafeteryalar

•  Konferans Salonları

•  Sergi Salonları

•  Kongre ve Kültür Merkezi

•  Kütüphaneler

•  Çalışma ve Etüt Merkezleri

•  Kopyalama Merkezleri

•  Assessment Department

•  Security

•  Health Center

•  Art Studios

•  Zoo

•  Cafeterias

•  Conference Halls

•  Exhibition Halls

•  Congress Center

•  Libraries

•  Study Rooms

•  Copying Center

The right start for the 
shining ruture



Sport Facilities

SPOR TESİSLERİ

Spor yapan insan,
zeki çevik ve sağlıklı olur

People who are engaged in sports will 
be intelligent, agile, and healthy

Kocaeli Marmara Koleji şehre yakın ama  şehir yaşamının 
hızlı ve yorucu temposundan uzakta yüzme, tenis, basketbol, 
voleybol, futbol, modern dans, masa tenisi, jimnastik, 
okçuluk, çocuk yogası alanlarında profesyonel bir kadro ile 
desteklenen sağlıklı bir gelişim ortamı sunuyor.

•  Futbol sahaları
•  Olimpik yüzme havuzu (kapalı)
•  Çocuk havuzu (kapalı)
•  Jimnastik salonu
•  Çok amaçlı spor salonu
•  Basketbol sahası
•  Voleybol sahası
•  Kapalı Tenis Kortu
•  Açık Tenis Kortu

Kocaeli Marmara College offers a healthy development 
environment supported by a professional staff in 
swimming, tennis, basketball, volleyball, football, modern 
dance, table tennis, gymnastics, archery and yoga, close 
to the city but far from the fast and tiring pace of city life.

•  Football pitch
•  Olympic swimming pool (indoor)
•  Children’s pool (indoor)
•  Gym
•  Sports complex
•  Basketball court
•  Volleyball court
•  Indoor Tennis Court
•  Outdoor Tennis Court



Detaylı bilgi için;

Özel Marmara Kolejinin uyguladağı eğitim programı, 
yönetim yapısı, akademik, idari ve yardımcı personeli, 

destek hizmetleri, kaynakları ve ortaya koyduğu 
öğrenci ve toplum yaşamı ile uluslararası standartlara 

uygun olduğu Uluslararası Dünya Okullar Konseyi 
(Council of International Schools) CIS tarafından 

tescillenmiş ve akreditasyon belgesini almaya hak kazanmıştır.

Özel Marmara Koleji, Uluslararası Bakalorya Organizasyonu 
(IBO) tarafından PYP (Primary Years Programme) ve 

DP (Diploma Programe) uygulamaya yetkilendirilmiş bir okuldur.




