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FLL “Innovative Solution”  
Cup Went to Marmara

All Medals Went to 
Marmara in Swimming

Sailing Championship 
Medal with Onur

FLL “Yenilikçi Çözüm” 
Kupası Marmara’nın

Yüzmede Bütün 
Madalyalar Marmara’nın

Onur’la Yelkende 
Şampiyonluk10 20 21

Avrupa Gençlik 
Parlamentosu Seçimlerinde 

Büyük Başarı!
Great Success at the European 

Youth Parliament Elections!
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Ben ortaokul öğre-
nimimi Marmara 
Koleji’inde aldım. 
Marmara Koleji 
2000 yılı mezun-

ları ile lise dönem başlangıç 
sürecini paylaştım ve lise 
öğrenimi tamamlamadan 
Rotary Uluslararası Değişim 
PROG. ile Amerika Birleşik 
Devletleri’ne (ABD) göç edip, 
lise, üniversite ve yüksek 
lisans öğretimlerimi ABD’de 
tamamladım.

Ortaokulda çocuk, bilme 
ihtiyacının dorukta olduğu 
bir dönemdedir. Anlamlı 
bir yaşamı sürdürebilmesi 
için merak ettiklerini bilgiye 
dönüştürmek ister. Bu yüzden 
genel öğretimin yanı sıra, 
çocuğun ergenlik gelişimi 
için önemli bir eğitim süre-
cidir aynı zamanda. Ben ve 
dönem arkadaşlarım hazırlık 
sınıfı ile dört yıllık bir ortao-
kul öğretimi gördük. Ben bu 
zamanı kişisel gelişimimim, 

I received my secondary 
education at Marmara 
College. I shared the 
experience of beginning high 
school with graduates of 
2000 and before completing 
my high school education 
I migrated to the U.S.A. 
via Rotary International 
Exchange Programme to 
complete my high school, 
university and graduate 
education there. 

At secondary school, the 

child is at the peak of her/
his need for learning. She/
he wants to transform her/his 
interestes into knowledge in 
order to pursue a meaningful 
life. Therefore secondary 
education is an important 
process not only as part 
of general education but 
also for the adolescent 
development. I and my 
classmates received a four-
year secondary education 
including prep class. Now I 

Ortaokul eğitimini Marmara Koleji’nde alan ve çok 

genç yaşına rağmen dünyada ilaç sektörünün önde 

gelen firmalarından biri olan Novartis’in İnsan 

Kaynakları Müdürlüğü görevine getirilen Sesil 

Çetindağ Pir, Okulum Marmara sayfalarına ikamet 

ettiği İsviçre’den mesaj gönderdi.

Sesil Pir who received her secondary education at 

Marmara College and has been appointed as the 

Human Resources Manager of Novartis, one of the 

prominent companies of pharmaceutical industry 

sent a message from Switzerland to the pages of 

Okulum Marmara.

The Way Stretching from Marmara to Novartis
Marmara’dan Novartis’e Uzanan Yol

Yayın İletişim Kulübü Öğretmeni: İlknur AKGÜN
Çeviri: Emine AYHAN
Yayın İletişim Kulübü Öğrencileri: Melisa DEMİR / Burak Sezer YILDIRIM / 
İdil BÜYÜKCANGAZ / Aslıhan ZANDAR / Büşra GENÇ / 
İlayda GENÇYILMAZ / Mert Osman SÜRMEN

okulummarmara@mek.k12.tr
ilknurakgun@mek.k12.tr
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eğitim ve öğretim süreçleri-
min alt yapısı olarak değer-
lendiriyorum. 

Marmara Koleji’nin öğretim 
müfredatı ve eğitim kalitesi 
bir kenara, bence en değerli 
hazinesi öğretmen ve öğrenci 
kadroları idi. Benim Marmara 
Koleji’nde geçirdiğim süre 
fiziksel, zihinsel, sosyal ve 
duygusal gelişimim ve de-
ğişimimin en yoğun yaşan-
dığı dönemdi. Dürüst olmak 
gerekirse, ben pek de kolay 
bir çocuk değildim. Örneğin, 
"sevmediğim" öğretmenlerin 
dersine girmek yerine, gizlice 
"sevdiğim" öğretmenlerin der-
sine girmeye çalışırdım. Tabii 
ki her defasında yakalanıp, 
sevgili müdür yardımcımız 
tarafından doğruca sınıfa tes-
lim edilirdim. Bu ve benzeri o 
yaşlara uygun bir sürü davra-
nışımız öğretmenlerimiz tara-
fından hoş görülür, dikkatlice 
doğru davranışa sevk edilirdi. 
Başka bir örnek, spor faali-
yetlerimiz esnasında - ben 
step takımındaydım - bizlere 
bir amacın uğruna gitmek ve 
hatta yenilgiler sonrası pes 
etmenin öğretilmesidir. Ne 
zaman bir yorgunluk, bıkkınlık 
söz konusu olsa, değerli step 
öğretmenimiz bizi güldürerek 
motive etmeye çalışır, yeni 
baştan deneme yapmamız 
için enerji depolamamızı 
sağlardı.

Kısacası bizler Marmara 
Koleji’nde öğretmenlerimiz 
tarafından kendimizi, çev-
remizi ve dünyayı tanımaya, 
kendimiz ile barışık olmaya 
ve sosyal beceriler kazan-
maya bir fiil yönlendirildik. 
Bugün sahip olduğumuz de-
ğerlerin büyük bir kısmı önce 
ailemiz tarafından bizlere 
verilmiş, sonra Marmara Ko-
leji eğitim kadrosu tarafından 
aktif olarak şekillendirilmiştir. 
Bu sebepten şahsen hem 
Marmara Koleji kurucula-
rına, hem eğitim-öğretim 
kadrosuna, hem de dönem 
arkadaşlarıma sonsuz şükran 
duymaktayım.

Ülkemizde hala bir sürü ço-
cuğumuz gerekli eğitim-öğ-

retim olanaklarına sahip 
değiller. Dave Matthews 
Band’ın çok güzel bir parçası 
vardır: "Funny the way it is" 
Türkçe’ye "Ne kadar komik 
değil mi?" diye çevrilebilir. Bu 
şarkının sözleri dünyadaki 
tezatlar üzerine yazılmıştır. 
Bir yerinde şöyle der: “One 

kid walks 10 miles to school, 
another's dropping out”, yani, 
bir çocuk okula iki buçuk 
km. yürürken, diğeri okulu 
bırakıyor. Gerçekten, hayat 
ne kadar ilginç değil mi? 

Hal böyleyken, arzu ederim ki 
öğrenci arkadaşlarımız içinde 
bulundukları okul teşkilatının 
ne kadar kıymetli olduğunu 
fark edebilsinler ve kendile-
rine bir amaç belirleyip, bu 
amaçlarını destekleyen öğ-
retmenlerine sıkı sıkı sarılabil-
sinler. Başarı bir düşünce ile 
başlar, unutmasınlar ister ve 
her birine ayrı ayrı başarılar 
dilerim.

consider this period as the 
substructure of my personal 
development and of my 
latter education and training 
process.  

Aside from the curriculum 
and education quality, what 
I regard a most precious 
treasure was the teaching 

staff and the students. The 
period I spent at Marmara 
College was one of profound 
physical, intellectual, social 
and emotional development 
and change for me. Frankly 
speaking, I was not a kind of 
child easy to cope with. For 
example, instead of attending 
the classes of the teachers 
that I didn’t like, I would try 
to attend the lessons of the 
ones I liked. And whenever 
I did this, I was caught by 
our assistant principle to be 
delievered to my own class. 
Such behaviours of ours were 
tolerated by our teachers; 
they would encourage us for 

right behaviour. One good 
example of this is that we 
were taught to struggle for a 
goal, and do not surrender 
even after defeats during our 
sport activities -and I was 
in the step team. Whenever 
we felt ourselves tired weary, 
our dear step teacher would 
try to motivate us making 
us laugh and would make 
us recharge our batteries in 
order to retry.

In short, we were oriented 
towards knowing ourselves, 
our environment and the 
world,  being at peace with 
ourselves and acquiring 
social skills by our teachers. 
The large part of the values 
we own today were primarily 
given to us by our families 
and were actively shaped 
by the teaching staff of 
Marmara College. Personally, 
I am infinitely grateful to the 
founders of Marmara College, 
to the teaching and training 
staff and my classmates for 
this. 

In our country, many children 
are still devoid of necessary 
educational opportunities. 
Dave Matthews Band has a 
good song: “Funny the way 
it is” he says. The song was 
written on the contradictions 
in the world. And at some 
point he says: “One kid walks 
10 miles to school, another’s 
dropping out.” Life is really 
interesting, isn’t it? 

That being the case, I wish 
that our student friends 
recognize how precious 
is the school organization 
from which they’re receiving 
education, set a goal before 
themselves and benefit from 
the teachers who support 
them in the pursuit of this 
goal. I want them not to 
forget that success begins 
with an idea and wish all of 
them success one by one. 
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Günümüzün sek-
törü bugün nasıl 
internetse, bizim 
iş alanımızı tercih 
ettiğimiz dönem-

de de reklamcılıktı. Mesleğimi 
belirlemede bu neden etkili 
oldu. Düşünce anlamında ba-
kacak olursak; yaratıcılık ve 
üretmek her zaman ilgimi çek-
mişti ve ben bunu reklamcılıkta 
buldum. Her ne kadar ülkemiz-
de reklamcılık belli duvarlar ve 
sınırlar içerisinde kalmış olsa 
da ben bu sektörde çalışmak-
tan memnunum. Çünkü her za-
man pozitif enerjiye ve yöneti-
ciyi yönetme olanağına sahip 
oluyorsunuz. Hayat standar-
dınız yüksek ve toplum içinde 
saygın oluyorsunuz. 

Marmara Koleji’nin bana katkı-

Just as today’s promising 
sector is the Internet, at the 
time when we were choosing 
our working area advertising 
was seen such. This proved 
influential on my choice of 
profession. If we consider 
this in terms of the rationale 
of my choice, I have always 
been inetersted in creativity 
and productivity and I find 
this in advertising. Although 
in our country advertising has 
remained limited in certain 
senses, I am satisfied with 
the sector. For working in 
this sector always provides 
us positive energy as well as 
the opportunity to manage 
managers. And this means a 
good life Standard and makes 
you an esteemed person in the 
eyes of others. So in terms of 

Özel Marmara Anadolu Meslek Lisesi’nden 
2001 yılında mezun olduktan sonra reklam 
sektöründe sahibi olduğu Zengin Medya ile 
birbirinden güzel işlere imza atan Emre Zen-
gin, artık şirketinde okulunun öğrencilerine 
staj şansı veriyor. Stajyerliğini Zengin Med-
ya’da yapan Meslek Lisesi 12. sınıf öğrencisi 
Gamze Etyemez aracılığıyla da Okulum Mar-
mara sayfalarından gençlere seslendi. 

Putting his signature under works one 
beautiful than the other in the advertising 
sector via his company Zengin Media after his 
graduation from Marmara Private Anatolian 
Vocational High School in 2001, Emre Zengin 
gives the chance of internship to the students 
of his school. Zengin spoke to the youngsters 
from the page of Okulum Marmara through 
the 12th grade student Gamze Etyemez. 

Yaratıcı, Aktif, Eğlenceli: Emre Zengin
Creative, Active, Entertaining: Emre Zengin

sı, şüphesiz mesleğimin önemini çok erken yaşta bana 

öğretmesi olmuştur. Bugün bu yaşımda yaptığım projeler 

kurduğum setlerin tamamını daha lise yıllarımda bile aynı 

özende hazırlamam, ekip çalışması ve proje düzeninin 

tamamını, hocalarıma ve okuluma borçluyum.

Yeni öğrencilerimizin hepsinin bu yolda ilerlemesini ve 

Marmara Koleji’nden alacakları bilgilerin ileride tek tek 

karşılarına çıkacaklarını bilmelerini isterim. Bugün ken-

dimi hala Marmara ailesinin bir üyesi olarak görmeme 

sebep, okulumuzun eğitim kalitesi ve öğrencilerine gös-

terdiği ilgi ve alakadır.

such gains it’s a favorable profession.

One contribution of Marmara College to me was that it 
undoubtedly taught me the significance of my profession in 
early ages. If I am so minute about the preparation of the sets 
and if I know the value of teamwork and Project order, these 
I am indebted to my teachers and my school. 

I would like our young students to follow this path and know 
that they will encounter the knowledge they learn from 
Marmara College in the future. The reason why I stil see 
myself as a member of the Marmara family is the quality 
education our school presents and the concern shown for 
the students. 
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Almanya’nın 
Berlin şehrin-
deki Dessau 
Walter Gro-

pius Lisesi’yle on beş 
yıldır sürdürülen öğrenci 
değişim PROG. bu yıl 
5-15 Mayıs tarihleri 
arasında gerçekleşti. 
Marmara Koleji’nin ev 
sahipliğinde ve Almanca 
öğretmenleri Serpil Oku-
muş Cenan ve Gülşen 
Aladağ’ın eşliğinde, 
Dessau Walter Gropius 
Lisesi’nin Müdür Yar-
dımcısı ile iki öğretmeni 
ve12 öğrencisinden 
oluşan konuklar bir hafta 
süreyle büyük bir konuk-
severlikle ağırlandı. Aka-
demik ve sosyal payda-
da farklı iki kültürün bir 
araya gelmesini amaçla-
yan bu programda Mar-
mara Koleji öğrencileri 
misafirlerle Almanca ve 
İngilizce dillerini kullana-
rak pratik yapmış ve de 
İstanbul’un tarihi ve do-
ğal güzelliklerini tanıtma 
fırsatını yakalamışlardır.

21-28 Haziran 2014 
tarihleri arasında Mar-
mara Koleji öğrencileri 
öğretmenleriyle birlikte 
Almanya’ya giderek 
iadeyi ziyaretlerini ger-
çekleştirmişlerdir.

Dünyadan ve 
Türkiye’den 
55 okul ve 
900 öğrenci 

katılımı ile bu yıl 8.si 
gerçekleşen Uluslararası 
RCIMUN (Robert 
College International 
Model United Nations) 
konferansına, Marmara 
Koleji öğrencileri Betül 
Sıtkı, Rana Batur, Şeyda 
Nur Yılmaz ve Burcu 
Köksal Marmara Koleji 
Akademik Koordinatörü 
Nur Şahin ve Necef 
Zaloğlu danışmanlığında 
katıldılar.1-5 Nisan 
tarihleri arasında 
gerçekleşen konferansın 
bu yıl ki konusu “Siyasi 
Katılımın Değişen 
Hatları: Küreselleşen 
Dünyada Demokrasiyi 
Yeniden Düşünmek” idi. 
Konferansta Marmara 
Koleji öğrencisi Betül 
Sıtkı’nın hem İngilizce 
hem de İspanyolca 
yaptığı açılış konuşması 
salondaki katılımcılardan 
büyük alkış topladı.

The student exchange 
programme that has 
been carried out 
with Dessau Walter 
Gropius High School 
in Berlin, Germany for 
fifteen years was held 
this year between the 
dates 5-15 May. The 
guests consisting of 
the assistant principal, 
two teachers and 12 
students of Dessau 
Walter Gropius High 
School were hosted 
with great hospitality 
by Marmara College 
in company with our 
German teachers 
Serpil Okumuş Cenan 
and Gülşen Aladağ. 
Within the scope of 
the programme aiming 
at bringing together 
the two cultures which 
are academically and 
socially different from 
each other, Marmara 
College students 
practised with the 
guests using German 
and English, and had 
the opportunity to 
introducing the historical 
and natural beauties of 
Istanbul to them.

And the Marmara 
College students 
made the return visit to 
Germany in company 
with their teachers 
between the dates 21-
28 June 2014.

Marmara College 
students Betül Sıtkı, 
Rana Batur, Şeyda 
Nur Yılmaz and Burcu 
Köksal attended the 
International RCIMUN 
(Robert College 
International Model 
United Nations) 
conference held for 
the 8th time this year 
with the participation 
of 900 students 
from 55 international 
schools, under the 
guidance of Marmara 
College Academic 
Coordinator Nur Şahin 
and Geography teacher 
Necef Zaloğlu. The 
theme of the conference 
held between the dates 
1-5 April was “The 
Changing Contours of 
Political Inclusion: 
Rethinking Democracy 
in a Globalizing World.” 
In the conference 
the opening speech 
of Marmara College 
student Betül Sıtkı, 

which she 
made both 
in English 
and 
Spanish 
received 
a great 
deal of 
applause 
from the 
attendants 
in the hall.  

The Exchange Programme is 15 Years Old Marmara College was at RCIMUN

Değişim PROG. 15 Yaşında Marmara Koleji RCIMUN’da



ULUSLARARASI PROJELER
International Projects06

2004 yılından 
beri yürütülen 
Yunanistan’dan 
Aristotelio Koleji, 
Padagogiki Kole-

ji, Mamaoluka Dil Okulları 
ve Türkiye’den İstanbul 
Beykent Okulları, Edirne 
Beykent Okulları ve Mar-
mara Koleji’nin katılımıyla 
gerçekleştirilen “ARMABEY 
Final Gösterisi ve Sergisi” 
bu yıl Marmara Koleji’nin 
ev sahipliğinde gerçekleş-
tirildi. 

Öğrencileri araştırmaya 
yönlendiren, sosyal ve kül-
türel anlamda gelişimlerini 
sağlayan ve yaratıcılık be-
cerilerini ortaya çıkarmaları 
için teşvik eden ARMABEY 
Projesi, kapsamında okul-
lar arasında yıl içinde ya-
pılan “Öğretmen Değişimi 
PROG.”, “MUN Konferan-
sı” ve “Sınıf Kardeşliği Pro-
jeleri”nden sonra, 14 Nisan 
2014 tarihinde düzenlenen 
muhteşem final PROG.na 
katılan okullar birbirinden 
güzel etkinlikler hazırladılar.

Bu yıl “Gelenek-Görenek 
ve Folklorumuz” temasının 
işlendiği projede Türk ve 
Yunan öğrenci ve öğret-
menleri arasında sevgi, 
dostluk ve dayanışmanın 
örnekleri görüldü.

Kadıköy Milli Eğitim Mü-
dürü Ferşat Ayar, Maltepe 
Milli Eğitim Müdürü Faik 
Kaptan ve Maltepe ÜN. de-
kanları da Geleneksel Türk 
Sanatları Sergisi’ni ziyaret 
ettikten sonra, iki ülkenin 
kültürünün, adetlerinin ve 
önemli kişiliklerinin türküler, 
folklor ve drama yoluyla 
canlandırıldığı bu keyifli 
gösteriyi izleyenler arasın-
daydılar. Final dakikaların-
da Türk ve Yunan ezgileri 
ile hem halay çeken hem 
sirtaki oynayan katılımcıla-
rın coşkusu da görülmeye 
değerdi. Türk ve Yunan 
halklarının dostluğuna 
ARMABEY Projesi’nin kat-
kısını katılımcılar yaşayarak 
hissettiler.

 The “Armabey Final Show 
and Exhibition which has 
been carried out since 
2004 with the attendance 
of Aristotelio College, 
Padagogiki College, 
Mamaoluka Language 
Schools from Greece and 
Istanbul Beykent Schools, 
Edirne Beykent Schools 
and Marmara College 
from Turkey was hosted by 
Marmara College this year.  

After the “Teachers 
Exchange Programme,” 
“MUN Conference” and 
“Class Fellowship” which 
are all carried out within 
the scope of the Armabey 

Project that orients 
students to research, 
provides their social and 
cultural development, 
and encourage them 
to reveal their creative 
skills, the attendant 
schools exhibited their 
performances, one 
beautiful than another 
in the gorgeous final 
programme held in 14 
April 2014. 

In the project in which the 
theme of “Our Tradition, 
Custom and Folklore” 
was treated, Turkish 
and Greek students and 
teachers served as a 

Türk Yunan Dostluğuna ARMABEY Etkisi
The Effect of ARMABEY in Turkish-Greek Friendship 

model with their mutual 
love, friendship and 
cooperation.   

After visiting the Traditional 
Turkish Arts Exhibition, 
Kadıköy Director of 
National Education Ferşat 
Ayar, Maltepe Director of 
National Education Faik 
Kaptan and the venerable 
deans of Maltepe 
University were among the 
audience of this pleasant 
show in which the cultures, 
customs and important 
figures of two countries 

were animated by way 
of drama and folklore. 
The enthusiasm of the 
attendants who danced 
both the halay and sirtaki 
in the company of Turkish 
and Greek melodies 
towards final moments of 
the show was worthseeing. 
The attendants saw how 
the Armabey Project 
contributed to the 
friendship of Turkish 
and Greek people 
by experiencing it 
themselves.
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Özel Marmara 
Koleji öğrenci-
leri Betül Sıtkı, 
Ezgi Polat, Ilgın 

Uçar, Arda Baran ve Burcu 
Köksal, öğretmenleri Sedat 
Toy ve Ebru Pehlivan Ka-
rataş eşliğinde 12-15 Mart 
tarihleri arasında Selanik’te 
Özel Aristotelio College’in 
ev sahipliğinde düzenle-
nen MUN konferansına 
katıldı. ARMABEY projesi 
kapsamında gerçekleşti-
rilen ve amacı Yunanistan 
ile Türkiye arasında eğitim, 
kültür işbirliğini içeren 
MUN Konferansı’na 33 

okul katıldı. .  Özel Mar-

mara Koleji öğrencileri 

konferansta Macaristan’ı 

başarıyla temsil ettiler. Beş 

farklı komitede görev alan 

öğrencilerimiz verilen ko-

nulara ilişkin ön çalışma ve 

hazırlıklar yaparak komi-

telerde dünya sorunlarına 

çözüm önerileri getirdiler.  

Betül Sıtkı getirdiği çözüm-

ler ve mücadeleci davra-

nışıyla kendi komitesinde 

“En İyi Konuşmacı Delege” 

sertifikasını kazandı. 

Marmara Private College 
students Betül Sıtkı, Ezgi 
Polat, Ilgın Uçar, Arda 
Baran and Burcu Köksal 
attended the Model United 
Nations (MUN) Conference 
held by Aristotelio Private 
College between the 
dates 12-15 March at 
Thessaloniki in company 
with their teachers Sedat 
Toy and Ebru Pehlivan 
Karataş. 33 schools 
from various countries 
attended the MUN 
conference held within the 
ARMABEY project which 
includes educational 

and cultural cooperation 
between Greece and 
Turkey. Marmara Private 
High School students 
successfully represented 
Hungary this year. Our 
students who took part in 
five different committees 
offered their own solutions 
about world affairs in the 
committees after making 
preparatory studies. Betül 
Sıtkı Zorlu was awarded 
the certificate of “the best 
orator-delegate” in her 
own committee with the 
solutions she offered and 
her challenging attitude. 

Marmara Koleji  
Selanik MUN Konferansı’nda

Marmara College at Thessaloniki MUN Conference 
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“ARMABEY” Öğretmen Değişimi
“ARMABEY” Teacher Exchange 

Özel Marmara Koleji İngilizce Öğretmeni Aslı Kaşdarma ve 
Almanca Öğretmeni Serpil Okumuş Cenan, 16-22  Şubat 
2014 tarihleri arasında Armabey Projesi kapsamında Yuna-
nistan’ın Selanik şehrine giderek öğretmen değişimi PROG.
na katıldılar.

2008 yılından beri iki ülke arasında yürütülen karşılıklı ziya-
retlerle öğretmenler, her iki ülkede eğitimi gözlemleme, ki-
şisel olarak kültürlerarası öğrenme süreçlerine katkıda bu-
lunma ve farklı kültürleri deneyimleme şansı bulmaktadırlar. 
Dostluk, kültürel etkileşim, kişiler arasındaki anlayışın güç-
lendirilmesi ve yabancı dilin geliştirilmesinin amaçlandığı bu 
projede  Marmara Koleji’nden bu yıl iki öğretmen Selanik’teki 
Aristoteles Koleji ve Mamalouka Yabancı Dil Okulu’nda der-
se katılırken, Aristoteles Koleji’nden İngilizce Öğretmeni Avgi 
Vafidou ve Mamalouka Okulu’ndan Almanca öğretmeni  Ilia-
na Katsarou da bir hafta süre ile Marmara Koleji’nde derslere 
girdiler. Değişime katılan öğretmenler hem profesyonel bilgi 
alışverişi ve kültürlerarası değişim tecrübesi kazanma hem 
de İstanbul ve Selanik’in  tarihi güzelliğini keşfetme şansını 
yakaladılar.

Marmara Private College English teacher Aslı Kaşdarma 
and German teacher Serpil Okumuş attended the teacher 
exchange programme and visited Thessaloniki, Greece be-
tween the dates 16-22 February 2014 within the scope of Arm-
abey Project. 

Teachers find the opportunity to observe and compare the ed-
ucation systems of both countries, personally contribute to the 
intercultural learning processes and experience different cul-
tures within the reciprocal visits that have been carried out be-
tween Greece and Turkey since 2008. This year, two teachers 
from Marmara Private College attended lessons at Aristoteles 
College and Mamalouka Foreign Language Schools in Thes-
saloniki within the project which aims at strengthening friend-
ship, cultural interaction and interpersonal understanding and 
at improving foreign language practice. Within the exchange 
programme English teacher Avgi Vafidou from Aristoteles Col-
lege and German teacher Iliana Katsarou  from Mamalouka 
Schools also attended the lessons of Marmara College for a 
week.  The teachers who attended the exchange programme 
got the chance to share their knowledge and gain the experi-
ence of cultural exchange as well as to discover the historical 
beauties of both Thessaloniki and Istanbul.  
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Özel Marmara Or-
taokulu öğren-
cileri 27 Ocak-
2 Şubat 2014 

tarihleri arasında Harvard 
ÜN. tarafından altmış birinci 
kez düzenlenen ve genç-
lerin katıldığı en prestijli 
konferanslarından biri olan 
HMUN (Harvard Model Uni-
ted Nations) konferansına 
katılmak için Boston’a git-
mişlerdir. Bu yıl düzenlenen 
konferansa 36 ülkeden 200 
okul ve toplam 3 bin öğren-
ci katılmıştır. 

Konferansın en genç dele-
geleri olan öğrencilerimiz 
gerek özgüvenleri gerek 
İngilizce bilgi düzeylerinin 
yüksekliğiyle ilgi odağı ol-
makla kalmamış, eleştirel 
ve yaratıcı düşünme bece-
rilerini geliştirmek için her 
türlü fırsatı kullanma şansını 
yakalamışlardır. Öğrencileri-
mizin konferansın temel he-

defi doğrultusunda yaşam-
ları boyunca bu öğrenme 
fırsatının olumlu etkilerini 
taşıyacak olmaları da Özel 
Marmara Ortaokul eğitimci-
leri olarak bizi mutlu etmiş-
tir. Konferansa öğretmenleri 
Yeşim Çaktı, Hüseyin Yazıcı 
ve Elif Bozkurt liderliğinde 
katılan öğrenciler akade-
mik çalışmaların yanı sıra 
Boston’da bulunan müze ve 
tarihi yerleri ziyaret ederek, 
Harvard ÜN. turu yaparak, 
Blue Man Show ve soluk 
soluğa geçen bir NBA maçı 
izleyerek geziyi aynı za-
manda kültürel bir etkinliğe 
dönüştürme fırsatı da bul-
muşlardır.

The students of Marmara 
Private Secondary School 
went to Boston in order 
to attend the 61st HMUN 
(Harvard Model United 
Nations) Conference, one of 
the most prestigious youth 
conferences, held between 
the dates 27 January and 
02 February 2014. This 
year 200 schools and 3000 
students from 36 countries 
attended the conference.   

Our students as the 
youngest delegates of the 
conference not only took 
the centre stage both with 
their self-confidence and 
their advanced level of 
English but they also had 

the chance to develop their 
critical and creative thinking 
skills. As the educators 
of Marmara Private 
Secondary School, we are 
glad that in accordance 
with the objectives of the 
conference, our students 
will carry the positive effects 
of this learning opportunity 
throughout their lives. Our 
students who attended 
the conference under the 
guidance of their teachers 
Yeşim Çaktı, Hüseyin Yazıcı 
and Elif Bozkurt found 
the opportunity to turn 
this activity into a cultural 
one as well by visiting the 
museums and historical 
places of Boston, making 
an Harvard tour, watching 
Blue Man Show and going 
to an out of breath NBA 
match. 

Harvard Model United Nations Konferansı
Harvard Model United Nations Conference 
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Özel Marmara Fen Lisesi 12. 
sınıf öğrencileri Büşra Önder, 
Barış İder ve Gizem Çakır 
matematik öğretmenleri Kerime 
Seda Birinci’nin önderliğinde 
hazırlandıkları “Arena” isimli 
projeleri ile 17-20 Mart tarihleri 
arasında İstanbul’da yapılan 
Türkiye elemelerine katıldılar 471 
proje arasında ilk 100 e kalarak 
TÜBİTAK elemelerini geçen 
öğrenciler matematik alanında ilk 
10 içerinde yer alarak büyük bir 
başarı kazandılar.

8-9 Mart 2014 tarihlerinde İstanbul 
Kültür ÜN.’nde gerçekleştirilen 
FLL turnuvasında Özel Marmara 
Ortaokulu öğrencileri “Proje”,” 
FLL öz değerler” ve “Robot 
tasarım” dallarında tasarlayıp 
programladıkları robotları ile jüri 
önünde ter döktüler. Turnuvaya 
uzun zamandır okullarında 
öğretmenleri denetiminde çok 
çalışarak hazırlanan Marmara 
Ortaokulu öğrencileri 9 Mart 2014 
Pazar günü biten turnuvadan 
“Yenilikçi Çözüm” dalında kupa 
kazanarak döndüler.

Marmara Private Science High 
School, 12nd grade students 
Büşra Önder, Barış İder and 
Gizem Çakır made the cut in 
TUBITAK eliminations with their 
project called “Arena” which they 
carried out under the leadership 
of their maths teacher Kerime 
Seda Birinci. Having attended 
the eliminations carried out 
between 17-20 March, they 
ranked in top 100 among 471 
projects and ranked in top 10 in 
the field of mathematics.

At the FLL Tournament held in 
8-9 March 2014, the students 
of Marmara Private Secondary 
School worked up a sweat before 
the jury with the robots they 
designed and programmed in 
the branches of “Project,” “FLL 
Core Values” and Robot Design.” 
Marmara Secondary School 
students who were getting 
prepared for the tournament for 
a long time under the guidance 
of their teachers returned from 
it with a cup in the branch of 
“Innovative Solution” on Sunday, 
9 March 2014. 

Marmara Fen Lisesi’nin TÜBİTAK Başarısı

FLL “Yenilikçi Çözüm” Kupası Marmara’nın

Marmara Science High School’s TUBITAK Success 

FLL “Innovative Solution” Cup Went to Marmara

Özel Marmara Ortaokulu 8. sınıf 
öğrencilerinden Berkay Caner 
Özdemir, 10-12 Mart 2014 tarihleri 
arasında MEB Yıldızlar İl seçmesi 
Taekwondo Şampiyonası’na 
katılmıştır. Müsabakalar sonucunda 
65 Kg’da İstanbul Şampiyonu 
olarak büyük bir başarı elde 
ederek Mayıs ayında yapılan 
Türkiye Şampiyonası’na katılmaya 
hak kazanmıştır.

Marmara Private Secondary School 8th 
grade student Berkay Caner Özdemir who 
attended the Taekwondo Championship 
Stars eliminations, Istanbul held by the 
Ministry of National Education between 
the dates 10-12 March 2014, achieved a 
great success at the contests by becoming 
Istanbul Taekwondo champion in the 
category of 65 kg. and was entitled to attend 
the Turkey Championship that was held in 
May 2014.

Berkay Caner Özdemir Taekwondo İstanbul Şampiyonu
Istanbul Taekwondo Champion Berkay Caner Özdemir 
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Sağlıklı nesillerin yetişmesinde 
düzenli ve dengeli 
beslenmenin büyük önemi 
olduğu bilinciyle hareket 

edilen Özel Marmara İlkokulu ve 
Ortaokulu’nda, öğrencilerin bu 
konuda bilinçlenmeleri, sağlıklı ve 
dengeli beslenmeyi yaşam felsefesi 
haline getirebilmeleri için çeşitli 
çalışmalar yapılmaktadır.

Derslerde düzenli ve dengeli 
beslenmeyle ilgili işlenen 
konuların yanı sıra okulda gerek 
yemekhanede gerekse kantinde 
öğrencilere besin değeri yüksek 
sağlıklı yiyecekler sunulmaktadır. 
Yemekhanede sunulan günlük 

öğünler beslenme uzmanı 
tarafından kalori miktarları 
hesaplanarak oluşturulmakta, 
gerek yemekhanenin gerek kantinin 
denetimi öğretmenler tarafından 
oluşturulan bir kurul tarafından 
yapılmaktadır.

Özel Marmara İlkokulu ve 
Ortaokulu Milli Eğitim Bakanlığı 
ile Sağlık Bakanlığı işbirliğinde 
yürütülen“Beslenme Dostu Okul 
Projesi” kapsamında proje ekibi 
tarafından yapılan denetimde 
sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam 
koşullarına uygun bulunduğundan 
“Beslenme Dostu Okul” olarak 
sertifika ile ödüllendirilmiştir.

In Marmara Private Elementary and 
Secondary Schools where health 
and nutrition consciousness is 
given great importance in the name 
of bringing up healthy generations, 
various studies are done with the 
purpose of raising the awareness 
of the students and having them 
adopt healthy and balanced 
nutrition as a life philosophy. 

In addition to the courses on 
nutrition taught within the lessons, 
the students are presented healthy 
food with high nutritious value both 
in the refectory and in the canteen. 
Daily meals presented to the 
children are determined according 
to the calorie and nutritional 
value account drawn out by the 
nutritionist. Moreover, the refectory 
and the canteen are regularly 
inspected by the committe of 
teachers. Found appropriate to 
the healthy nutrition and active life 
conditions within the project of 
“Nutrition-Friendly School” held by 
the Ministry of National Education 
and the Ministry of Health, 
Marmara Private Elementary and 
Secondary Schools have been 
awarded the certificate of Nutrition-
Friendly School by the project 
crew. 

Marmara’nın “Beslenme Dostu Okul” Sertifikası
Marmara’s “Nutrition-Friendly School” Certificate 

Marmara Private Secondary 
School Little Boys Basketball 
Team attended the Istanbul Final 
Championships held with the 
participation of official and private 
schools. Little Boys Basketball Team 
consisting of Kıvanç Bilgin, A.Kutay 
Erişken, Ahmet E.Gündüz, Sanberk 
Mavkan, Bora H.Atasoy, Civan 
M.Ateş, Ahmet A.Hız,  Uralcan 
Veziroğlu, Erkin Şahin, Yiğit A.Taş, 
Aykut K.Uymaz, Faik Yıldırım, Mert 
Bahçe and Bora Özgür coached 
by gym teachers Sercan Açıkel and 
Duygu Kaşıkara came in seventh 
in Istanbul passing the elimination 
matches undefeatedly. 

Özel Marmara Ortaokulu Küçük 
Erkek Basketbol Takımı, resmi ve 
özel okulların katılımı ile düzenlenen 
İstanbul İli Final Şampiyona’sına 
katılmıştır. Beden eğitimi öğretmen-
leri Sercan Açıkel ve Duygu Kaşı-
kara’nın çalıştırdığı Kıvanç Bilgin, 
A.Kutay Erişken, Ahmet E.Gündüz, 
Sanberk Mavkan, Bora H.Atasoy, Ci-
van M.Ateş, Ahmet A.Hız,  Uralcan 
Veziroğlu, Erkin Şahin, Yiğit A.Taş, 
Aykut K.Uymaz, Faik Yıldırım, Mert 
Bahçe ve Bora Özgür’den oluşan 
Küçük Erkek Basketbol Takımı ele-
me guruplarını namağlup olarak 
başarı ile geçerek İstanbul yedincisi 
olmuşlardır. 

Little Boys Basketball Team Came in Seventh in Istanbul 
Küçük Erkek Basketbol Takımı İstanbul 7.si
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Bodrum Marmara College at-
tended the World Scholar’s Cup 
“Tournament of Champions Fi-
nal” hosted by Yale University at 
New Haven, U.S.A. as the only 
Turkish team among 54 teams at 
the high school category.  Mar-
mara College which attended 
the contest themed “A World İn 
Motion” with its team consist-
ing of Karsu Arslan, N. Su Alan 
and İdil Kına, coached by Adora 
Ndrio Alpaslan received various 
awards from tournament.  

At the tournament in which Ado-
ra Ndrio Alpaslan won a medal 
as the “Coach of the Year,” İdil 
Kına won a medal in the field of 
Collaborative Writing ranking in 
the first 10 among 162 students 
throughout the world.     

At the Scholar’s Challenge, which is a multiple-choice 
Exam consisting of 120 questions, our students an-
swered questions on “Art, Economy, Music, History, 
Global Immigration and Recent Global Events” and were 
entitled to receive a certificate entering into the first slive 
of 25%. 

N. Su Alan also received a medal in the field of Debate 
entering into the first slice of 20%. 

Marmara Difference at World Scholar’s Cup 
World Scholar’s Cup’ta Marmara Farkı

Bodrum Marmara Koleji, ABD 
New Haven’daki Yale ÜN.’nin 
ev sahipliğini yaptığı Wor-

ld Scholar’s Cup  “Tournament of 
Champions” (Uluslararası Dünya 
Bilginleri Kupası – Final Şampiyon-
lar Turnuvası)’na,  lise kategorisin-
de 54 takım içindeki tek Türk Lisesi 
olarak katıldı. Temanın “A World İn 
Motion (Yaşayan Dünya)” olduğu 
yarışmaya, Adora Ndrio Alpaslan 
koçluğunda, Karsu Arslan, N. Su 
Alan ve İdil Kına’dan oluşan dört 
kişilik bir takımla katılan Marmara 
Koleji turnuvadan pek çok ödül aldı.

Adora Ndrio Alpaslan’ın “Yılın 
Koçu” olarak madalya aldığı turnu-
vada Collaborative Writing (Takım 
Olarak Kompozisyon Yazımı) ala-
nında İdil Kına, dünya çapında 162 
kişi arasında ilk 10’a girerek madal-
ya kazandı.

Scholar’s Challenge (120 Soruluk Çoktan Seçmeli Yazılı 
Sınav)da öğrenciler «Sanat, Ekonomi, Müzik, Tarih, Dün-
yada Göç ve Dünyada Son Zamanlarda Meydana Gelen 
Tüm Olaylar” ile ilgili soruları cevaplandırdılar ve yüzde 
25 lik dilimde oldukları için sertifika almaya hak kazan-
dılar. 

N. Su Alan da dünya çapında Debate (Münazara-Tartış-
ma)da yüzde 20’ de olduğundan madalya aldılar.

Bodrum Marmara College 8th 
grade students came first in TEOG 
(Transition to Secondary Education 
from Primary Education) Exami-
nation brought into effect by the 
Ministry of National Education 
this academic year, according to 
weighted average point among the 
schools in Bodrum.  

Milli Eğitim Bakanlığı’nca uy-
gulamasına bu eğitim öğretim 
yılında başlanan TEOG (Temel 
Eğitimden Orta Öğretime Geçiş) 
sınavında Bodrum Marmara Ko-
leji 8.sınıf öğrencileri ağırlık puan 
ortalamasına göre Bodrum’daki 
okullar arasında birinci olmuştur.

TEOG Bodrum Birincisi: 
Marmara Koleji 
Number One at TEOG in 
Bodrum: Marmara College
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IBDP (International Baccalau-
reate Diploma Programme) is 
a programme designed for the 
students at the last two years of  
their high school education by 
IBO (International Baccalaureate 
Organization) which was found-
ed in 1968 and proved to be a Pi-
oneer in the field of international 
education.  IB currently renders 
service to 1.151.000  students 
receiving education at 3698 
schools in 147 countries with 
its Primary Years (PYP), Middle 
Years (MYP) and Diploma (DP) 
Programmes.  

In our country, there are 32 high 
schools that were authorized to 
implement the IB Diploma Pro-
gramme having been found to 
have the identified standards of 
IBO after the IBO supervision. 

International Baccalaureate Di-
ploma Programme is a compre-
hensive international education 
programme which prepares the 
students both for prospective 
university education and life 
in the best way. Students who 
meet the requirements of the pro-

gramme and prove successful 
at the centrally implemented 
exit test are ready both for pro-
spective university education 
and life acquiring the necessary 
discipline, skills and sense of re-
sponsibility of contemporary life. 
Therefore, the IB Diploma Pro-
gramme is increasingly attract-
ing the attention of more people 
graduating more students every 
year, and universities increasing-
ly opt for students who have the 
IB Diploma.  

Marmara Private College was 
accredited in 2008 by the In-
ternational Baccalaureate Or-
ganization to apply Diploma 
Programme and has gained 
the status of “World School.” 
The level achieved in the imple-
mentation of the programme is 
subject to 5-Year Self-Evaluation 
Process. Having concluded its 
fifth year of Diploma Programme 
implementation, Marmara Pri-
vate College received its 5-Year 
Self-Evaluation process results 
in March 2014 and   was found 
successful and commendable in 
many aspects. 

IBDP (Uluslararası Bakalor-
ya Diploma PROG.),  1968 
yılında kurulup uluslararası 
eğitim alanında öncülük 
yapan, IBO (Uluslararası 

Bakalorya Organizasyonu) tara-
fından yürütülen, lise öğretimin 
son iki yılında öğrenim gören 
öğrenciler için tasarlanmıştır. IB, 
halen İlk Yıllar (PYP), Orta Yıl-
lar (MYP) ve Diploma PROG. 
(DP) olarak adlandırılan her 
üç  ülkede,  3698  okulda oku-
yan 1.151.000 öğrenciye hizmet 
vermektedir. Ülkemizde, IBO ta-
rafından belirlenen standartlara 
sahip ve IBO denetiminden ge-
çerek IB Diploma PROG.’nı uy-
gulamak üzere yetkilendirilmiş, 
toplam 32 lise bulunmaktadır.

Uluslararası Bakalorya Diplo-
ma PROG. öğrencileri üniver-
site öğrenimine ve hayata en 
iyi şekilde hazırlayan ve “ulus-
lararası” sıfatı taşıyan kapsamlı 
bir öğretim PROG.dır. PROG.n 
gerekliliklerini yerine getiren ve 
merkezi olarak yapılan “bitirme 
sınavlarında” başarılı olan öğ-
renciler, çağdaş yaşam biçimi 
için gerekli disiplin ve becerileri 

edinmiş, sorumluluk bilinci ka-

zanmış ve üniversite öğrenimi-

ne olduğu kadar hayata da ha-

zırlanmış olurlar. Bu nedenle IB 

Diploma PROG.na ilgi giderek 

artmakta, daha fazla öğrenci 

mezun olmakta ve üniversiteler 

bu diplomaya sahip öğrencileri 

çekmektedirler.

Özel Marmara Koleji, 2008 yı-

lında Uluslararası Bakalorya 

Organizasyonu tarafından bu 

PROG. uygulamak üzere yet-

kilendirilmiş ve “Dünya Okulu” 

statüsü kazanmıştır. PROG.n 

uygulanmasında kendi dinamiği 

gereği ulaşılan düzey, beş yıllık 

değerlendirme sürecine tabidir. 

2014 yılı itibariyle beşinci yılını 

tamamlayan Özel Marmara Ko-

leji, beş yıllık öz değerlendirme 

sonuçlarını  4 Mart 2014 tarihin-

de almış olup, sonuçları itiba-

riyle başarılı ve birçok yönüyle 

övgüye değer bulunmuştur.

Marmara Koleji’nin  Başarılı 5 Yıllık IB Süreci
The Successful 5-Year IB Process of Marmara College 

Bodrum Marmara Koleji IB Diploma PROG.nı uygulama yolunda ilk sınavını başarıyla verdi. Bodrum Özel Marmara Koleji IB 
Diploma PROG.nı uygulama ve yetkilendirilme sürecini çerçevesinde ilk ziyaretçisini ağırladı. IBO adına bağımsız danışman sıfatı 
ile Bodrum Özel Marmara Koleji’ni 30 – 31 Mayıs tarihlerinde ziyaret eden Sn. Leslie Pickett, yapılan hazırlık çalışmalarının yerinde 
olduğunu tespit etti. Bu ziyarete Okul Müdürü Noyan Erkmen başkanlığında IB DP koordinatörü Adora Ndrio Alpaslan ve tüm IB 
öğretmenleri eşlik ettiler.

Bodrum Marmara College has successfully passed its first trial on the implementation of IB programme. Bodrum Marmara College 
hosted its first visitor within the process of implementation and accreditation. Leslie Pickett who visited Bodrum Marmara Private 
College between the dates 30 – 31 May as independent consultant in the name of IBO confirmed that the preparations are being 
conveniently carried out. The IB DP Coordinator Adora Ndrio Alpaslan and all IB teachers accompanied the school principal 
Noyan Erkmen during this important visit. 

Bodrum Marmara Koleji’nin IB Sınavı
The IB Trial of Bodrum Marmara College 
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Little Girls Volleyball Team of 
Marmara Private Elementary 
School is the Istanbul Champion

Özel Marmara İlkokulu
Minik Kız Voleybol 
Takımı İstanbul 
Şampiyonu

Özel Marmara İlkokulu Minik Kız Voleybol Takımı 21-22 
Mayıs 2014 tarihlerinde Bahçelievler Spor Salonu’nda 
düzenlenen Minik Kız Voleybol İstanbul İl Şampiyona-

sı’nda birbirinden güçlü rakiplerini geride bırakarak  İstanbul 
İl Şampiyonu olmuştur. turnuvaya uzun süredir Beden Eğitimi 
öğretmenleri Murat Recepoğlu ve Özlem Biley Eruyar ile ha-
zırlanan Sinem Zeren, Bahar Ayvaz, Ceylin Erdal, Eda Derin 
Orhan, Buket Akbıyık, Derin Ağaoğlu, Helin Ezgi Cemaloğlu, 
İdil Ünsal, Dilay Türkoğlu, Ezgi Ongan’dan kurulu Minik Kız 
Voleybol Takımı bu büyük başarının haklı gugurunu taşıyarak 
okullarına döndüler.

Little GirlsVolleyball Team of Marmara Private Elementary 
School became the provincial champion of İstanbul leaving 
aside its rivals one stronger than the other at thw Little Girls 
Volleyball Istanbul Provincial Championship held in 21-22 
May 2014. Little Girls Volleyball team consisting of Sinem 
Zeren, Bahar Ayvaz, Ceylin Erdal, Eda Derin Orhan, Buket 
Akbıyık, Derin Ağaoğlu, Helin Ezgi Cemaloğlu, İdil Ünsal, 
Dilay Türkoğlu and Ezgi Ongan, who were preparing for the 
tournament for a long time under the coaching of their Gym 
Teachers Murat Recepoğlu and Özlem Biley returned their 
school with the proper pride of this great success.

Değerler 
Olimpiyatı’nda Beş 
Ödül Marmara’nın
Five Awards Went to 
Marmara at “Values 
Olympiads”

At the “Değerler (Values) Ol-
ympiads,” the fourth of which 
was organized this year by 
the Ministry of Education and 
Ensar Foundation with the at-
tendance of state and private 
secondary and high schools, 
Marmara College received 
five awards. At the competition 
carried out around the themes 
of “Truth, Loyalty, Trust, Com-
passion and Sharing” under 
the general heading of Jus-
tice, while Marmara College 
9-C student Elif Daşdemir re-
ceived the runner-up prize in 
the category of Turkey Finals 
Values with her social respon-

sibility project called “Dreams 
Academy,” other four awards 
went to the students of Mar-
mara Vocational High School: 
In the category of caricature 
10th grade student Sedat Fıstık 
received the second prize 
while Tuana Gürkan received 
the third prize. 9th grade stu-
dent  Engin Aksu received the 
second prize in the category 
of banner design. Moreover, 
the film “Katafalk” which is di-
rected by the 12th grade stu-
dent Taha Kalemciler and act-
ed by Ayberk Aykın deemed 
worthy of the runner-up prize 
in the category of short-film.  

Milli Eğitim Ba-
kanlığı ve Ensar 
Vakfı tarafından 
Türkiye’de bulu-

nan resmi ve özel ortaokul ile 
liselerin katılımıyla bu yıl dör-
düncüsü düzenlenen “De-
ğerler Olimpiyatı”nda, Mar-
mara Koleji beş ödülün sahi-
bi oldu. “Adalet” ana teması 
içinde “Doğruluk, Ahde Vefa, 
Güven, Merhamet ve Paylaş-
ma” konularında düzenlenen 
yarışmada, Marmara Koleji 
9-C sınıfı öğrencisi Elif Daş-
demir “Düşler Akademisi” 
adlı sosyal sorumluluk pro-
jesi ile Türkiye Finali Değer 

Ödül Kategorisi’nde ikincilik 
ödülünü alırken, dört ödül 
de Özel Marmara Anadolu 
Meslek Lisesi öğrencilerinin 
oldu. Karikatür Dalı’nda 10. 
sınıf öğrencilerinden Sedat 
Fıstık ikincilik, Tuana Gürkan 
üçüncülük alırken, Afiş Tasa-
rımı Dalı’nda 9. sınıf öğrencisi 
Engin Aksu ikincilik aldı. Özel 
Marmara Anadolu Meslek Li-
sesi 12. sınıf öğrencilerinden 
Taha Kalemciler’in yönetip 
Ayberk Aykın’ın oynadığı 
“Katafalk” adlı film de Kısa 
Film Dalı’nda ikincilik ödülü-
ne layık görüldü. 
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VI. Geleneksel Mini Voleybol Şenliği 
The 6th Traditional Littles Volleyball Festival 

Bahadır Özen Satrançta İddialı
Bahadır Özen is Assertive about Chess

Özel Marmara Ortaokulu, Milli Eğitim Bakanlığı 
ve TÜBİTAK’ın ortaokullar arasında düzenlediği 
en önemli bilimsel proje yarışması olan “Bu Be-
nim Eserim” adlı Matematik ve Fen Bilimleri Proje 
Yarışması’nın  Ankara’da gerçekleştirilen Türkiye 
finalinde birinci oldu. “Bu Benim Eserim” yarış-
masında çeşitli elemelerden  geçerek finale ka-
lan 100  proje  MEB-Şura Salonu’nda 6-8 Mayıs 
2014 tarihleri arasında sergilendi. 

Finale kalmaya hak kazanan Özel Marmara Orta-
okulu 7. sınıf öğrencisi Naz Kıyak’ın Fen Bilimleri 
öğretmeni Özge Yazıcı’nın danışmanlığında hazır-
ladığı “Gıdalarımız Bisphenol A (BPA) İçeriyor Mu?” 
adlı proje, Türkiye finalinde birinciliği kazandı. 

Sergi süresince “Bu Benim Eserim” projesi or-
ganizasyonu tarafından küçük bilim adamları için 
değişik etkinlikler düzenlenmiştir. Bu etkinlikler 
çerçevesinde küçük bilim adamları ilk önce bilime 
ışık tutan Ata’mızı Anıtkabir’de ziyaret etmiş, ardın-
dan da Altın Park ve içerisindeki Bilim Merkezi’ni 
gezerek bilimi gerçek hayatla birleştirme fırsatı 
yakalamışlardır.

Özel Marmara Ortaokulu Geleneksel VI. Mini Vo-
leybol Şenliği 5 Nisan 2014 Cumartesi günü res-
mi ve özel okulların, ayrıca çeşitli spor kulüplerinin 
katılımları ile voleybol sporunu öğrencilere sevdi-
rebilmek, altyapılarda yaygınlaştırabilmek, fiziksel 
ve sosyal açıdan gelişimlerine katkıda bulunabil-
mek amacı ile Marmara Eğitim Kurumları Kapalı 
Spor Salonu’nda düzenlenmiştir.

13 takımın katıldığı, üç sahada toplam 44 mü-
sabakanın oynandığı ve 2002-2003 ve 2004 
doğumlu kız öğrencilerin görev aldığı turnuvada 
birinciliği Dumlupınar Ortaokulu, ikinciliği Özel 
Marmara Ortaokulu, üçüncülüğü de Feyzullah 
Turgay Ciner Ortaokulu kazanmışlardır.

15-18 Şubat 2014 tarihleri arasında Balıke-
sir’in Burhaniye ilçesinde düzenlenen Okul 
Sporları Bölge Birinciliği Satranç Şampiyo-
nası’nda Özel Marmara Ortaokulu’nu 7B sı-
nıfından Berkant Kaptan, 5D sınıfından Pırıl 
Sine Kordel ve 8B sınıfından Bahadır Özen 
temsil etti. Altı kategorinin yer aldığı yarışmada 
Yıldızlar kategorisinde yarışan Bahadır Özen, 
yedi maçta aldığı altı puan sonucunda bölge 
birincisi oldu.

26-30 Mayıs 2014 tarihleri arasında Hatay-İs-
kenderun’da düzenlenen Okullar Arası Tür-
kiye Satranç Şampiyonası’na bölge birincisi 
olarak katılan Bahadır Özen, Yıldız Erkek ka-
tegorisinde Türkiye İkincisi olarak satrançtaki 
iddiasını kanıtladı.

Marmara Private Secondary School came first 
at the Turkey finals of “Bu Benim Eserim” (This 
is My Work) inter-secondary schools Scientific 
Project Contest organized by National Ministry of 
Education and TUBITAK in Ankara. The 100 pro-
jects that advanced to the finals were exhibited 
at MEB-Council Hall between the dates 6-8 May 
2014.

The project entitled “Does our food include Bi-
sphenol A (BPA)?” that was carried out by the 7th 
grade student Naz Kıyak under the guidance of 
her science teacher Özge Yazıcı was deemed 
worhty of the first prize at Turkey finals. During the 
exhibition various activities were held for little sci-
entists by the “Bu Benim Eserim” Project organ-
izators. Within the framework of these activities, 
little scientitsts visited our Ata who enlightened 
the way to science in Anıtkabir and then had the 
opportunity to engage science with real life visiting 
Altın Park and its Science Center. 

Marmara Private Secondary School, the 6th Tra-
ditional Littles Volleyball Festival was held on Sat-
urday, 5 April 2014 at Indoor Sport Hall of Marma-
ra Education Institutions with the participation of 
several sports clubs as well as official and private 
schools with the purpose of endearing volleyball 
sport to the students and thereby contributing to 
their physical and social development.  

At the tournament which consisted of 44 matches 
among 13 teams at 3 courts and in which girl stu-
dents born in 2002, 2003 and 2004 took charge, 
Dumlupınar Secondary School  won the first 
place, while Marmara Private Secondary School 
and Feyzullah Turgay Ciner Secondary School 
won the second and third places respectively.

7B student Berkant Kaptan, 5D student Pırıl 
Sine Kordel and 8B student Bahadır Özen 
represented Marmara Private Secondary 
School at the School Sports Regional Chess 
Championship held between the dates 15-18 
February 2014 at Burhaniye district of Balıke-
sir.  At the contest consisting of six catego-
ries, Bahadır Özen who competed in the cat-
egory of Stars become the regional champion 
with six points he got from seven matches. 

As the regional champion, Bahadır Özen also 
attended the Inter-Schools Chess Champi-
onship held between the dates 26-30 May 
2014 in Hatay, Iskenderun and proved his 
assertion about chess by coming in second 
across Turkey in the category of Stars.  

Marmara Private Secondary 
School is the Top of Turkey at “This 
is My Work” 

Özel Marmara Ortaokulu
“Bu Benim Eserim” 
Türkiye Birincisi 
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Marmara Koleji’nin iki öğ-
rencisi Cem Candan ve 
Zeynep Karasar 20 okul-

dan 130 öğrencinin katıldığı Avru-
pa Gençlik Parlamentosu seçimle-
rinde, İngilizce dil yeterliliği, genel 
motivasyon, bilgi düzeyi, liderlik va-
sıfları, aktif katılım ve takım çalışma-
sı uyumluluğu kriterleri incelenerek 
Avrupa Gençlik Parlamentosu Der-
neği Yönetim Kurulu Başkanı Cem 
Horasan ve jüri ekibi tarafından 
yapılan değerlendirmede Türkiye 
Delegasyonu üyesi seçildiler.  Özel 
Marmara Koleji Akademik Koordi-
natörü Nur  Şahin  Uluslararası de-
lege  seçilen öğrencilerimize onur 
belgesi verdi.

Two students from Marmara 
College, Cem Candan and Zeynep 
Karasar were elected as members 
of Turkey delegation among 130 
students from 20 schools by the 
Board Chairman of European 
Youth Parliament Foundation, Cem 
Horasan and the jury board after 
the evaluations made on the basis 
of the criteria English language 
proficiency, general motivation, 
knowledge level, leadership skills, 
active attendance and team work 
adaptation. The two students who 
were elected delegates received 
their certificates of honour from Nur 
Şahin, the Academic Coordinator 
of Marmara Private College. 

Avrupa Gençlik Parlamentosu Seçimlerinde Büyük Başarı!

Cem Candan’ın EYP Seçimlerinde Büyük Başarısı

Great Success at the European Youth Parliament Elections!

The Great Success of Cem Candan at EYP Elections

Avrupa Gençlik 
Parlamentosu 
Derneği tara-

fından düzenlenen 
15.Uluslararası Av-
rupa Gençlik Parla-
mentosu Ulusal Se-
çim Konferansı, 4 - 7 
Nisan 2014 tarihleri 
arasında “Engeller 
Olmadan, Sınırların 
Ötesinde” temasıyla 
Kabataş Erkek Lise-
si’nin ev sahipliğinde 
gerçekleştirildi. 

Danışman öğretmen-
leri Aslı Kaşdarma ve 
Zülal Eroğlu rehber-
liğinde uluslararası 
konferanslara   ikinci 
kez katılmaya hak ka-
zanan Marmara Koleji EYP Kulübü öğrencileri  Cem Can-
dan, Zeynep Karasar, Ceren Denizli, Tarkan Vulaş, Deniz 
Oruç, Didem Erben  25 liseden yaklaşık 140 delegenin 
katıldığı konferansta okullarını başarıyla temsil ettiler.

Tüm çalışmaları izleyen jüri ekibi tarafından değerlendi-
rilen  öğrenciler Uluslararası Avrupa Gençlik Parlamen-
tosu konferansında delege olmak için yarıştılar. Dele-
gasyonun dikkatini yaptıkları değerlendirmelerle ve ko-
nuşmalarla çeken 11-IB sınıfından Cem Candan Avrupa 
Gençlik Parlamentosu İrlanda 1. Uluslararası Forumu’na 
Türkiye delegesi olarak seçildi.

The 15th International 
European Youth 
Parliament National 
Election Conference 
organized by European 
Youth Parliament 
Foundation was hosted 
by Kabataş Boys High 
School between 4-7 
April 2014 with the 
theme “Without Barriers, 
Beyond Borders.” 

Marmara College 
EYP Club students 
Cem Candan, Zeynep 
Karasar, Ceren Denizli, 
Tarkan Vulaş, Deniz 
Oruç and Didem Erben 
who were entitled to 
attend the international 
conferences for the 
second time under the 

guidance of their teachers Aslı Kaşdarma and Zülal 
Eroğlu successfully represented their school at the 
conference that was attended by 140 delegates from 25 
high schools. 

The students evaluated by the jury committee who 
observed all the studies competed in order to be 
elected as delegate for the International European Youth 
Parliament conference. Having attaracted the attention 
of the delegation with his judgments and speeches, 
Cem Candan from 11-IB class was elected as Turkey 
delegate for the European Youth Parliament conference 
the 1st International Forum at Ireland. 
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Cem Candan ve Zeynep Karasar  
Ankara Gençlik Forumu’nda

Cem Candan ve Zeynep Karasar at Ankara Youth Forum

Uluslararası Ankara Gençlik Fo-
rumu (European Youth Parlia-
ment-EYP) etkinliği, 20-24 Şu-

bat 2014 tarihlerinde bir Avrupa Genç-
lik Parlamentosu Derneği etkinliği ola-
rak T.C. Kültür Ve Turizm Bakanlığı’nın 
da destekleriyle Ankara ‘da gerçek-
leştirildi. Etkinlik süresinde Avrupa’da 
yaşayan 17 farklı kültürden, yaşları 
16-22 arasında değişen 180 katılımcı 
Avrupa’nın gündeminde olan sorunları 
masaya yatırdı.

Özel Marmara Koleji Avrupa Gençlik 
Parlamentosu Kulübü öğrencisi Zey-
nep Karasar ve Cem Candan Türkiye 
delegasyonu olarak katılmaya hak ka-
zandıkları forumda etkin bir rol aldılar. 
Komite çalışmaları ve çeşitli sanatsal 
etkinliklerle kendilerini ifade etme ve 
farklı kültürleri tanıma şansını elde 
eden öğrenciler Türkiye delegasyonu 
olarak kültürel tanıtımımızı başarıyla gerçekleştirdi.

Bu seneki teması “Avrupa’daki aykırılıkları birleştirip insani 
değerleri ortaya çıkarmak” olan 2. Ankara Gençlik Forumu; 
Anayasal İlişkiler, Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, İşsizlik, 
İnsan Hakları, Adalet, Endüstri, Özgürlük 1 ve Özgürlük 
2 olmak üzere 9 farklı komiteye ayrıldı. İngiltere, Fransa, 
İspanya, İsveç, Gürcistan, Azerbaycan, Avusturya, Arna-
vutluk, Yunanistan, İsviçre, Dominik Cumhuriyeti, Almanya, 
Sırbistan ve Türkiye delegasyonlarının katıldığı konferansta 
gerçek bir kültür mozaiği oluştu.

Bu toplantının ardından Zeynep Karasar, Avrupa Genç-
lik Parlamentosu’nun davetli delegesi olarak 23 Nisan’da 
Avusturya’ya giderek Türkiye delegasyonu olarak kültürel 
tanıtımımızı başarıyla gerçekleştirdi. 

International Ankara Youth Forum (Eu-
ropeanYouthParliament-EYP) as an 
event of EuropeanYouth Parliament 
was organized in Ankara between 20-
24 February 2014 with the support of 
T.R. Ministry of Culture and Tourism. 
During the event 180 attendants17 dif-
ferent cultures ranging in age from 16 
to 22 talked over the problems that are 
on the agenda of Europe. 

Zeynep Karasar and Cem Candan, 
European Youth Parliament Club mem-
ber students of Marmara Private Col-
lege played an active role in the froum 
which they were entitled to attend as 
Turkey delegation. Our students who 
got the chance to express themselves 
and get to know different cultures via 
committee works and various art facili-
ties promoted our culture successfully 
at the forum as Turkey delegation.

The second Ankara Youth Forum, the yearly theme of 
which was “to unite segragtions in Europe and to reveal 
humane values” was separated into nine committees: Con-
stitutional Relations, International Relations, Economics, 
Unemployment, Human Rights, Justice, Industry, Freedom 
1 and Freedom 2. The forum in which the delegations of 
England, France, Spain, Sweden, Georgia, Azerbaijan, 
Austria, Albania, Greece, Switzerland, the Dominican Re-
public, Germany, Serbia and Turkey was a real mosaic in 
terms of cultural diversity.

Following this meeting, Zeynep Karasar went to Austria 
in 23 April as the invited delegate of the European Youth 
Parliament and successfully carried out our cultural rep-
resentation as Turkey delegation. 
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Uluslararası bir 
yarışma olan 
D e s t i n a t i o n 
Imagination ya-

rışmasının,   15-16 Şubat 
2014  tarihinde Robert Ko-
lej’de yapılan İstanbul ele-
melerine Marmara Koleji 
Biyoloji Öğretmeni Aslı Di-
dem Demircan, Matematik 
Öğretmeni Kerime Seda 
Birinci ve Matematik Öğ-
retmeni Gonca Canyurt’un 
rehberliğinde 5 takım ile 
katılmıştır.

İstanbul elemelerinde 11 A 
sınıfından  Ayça Aner, Ece 
Tezsezen, Aleyna Güven, 
Kadir Kaan Özdemir, Kaan 
Dönmez, Tarık Alp Sarı ve 
Ramazan Mengi  adlı öğ-
rencilerden oluşan  “Ima-
giratorium”  isimli   takım, 
kendi dallarında  3.lük, 10 
Fen Lisesi sınıfından Sena 
Borbor, Almira Mahmutçe-
bi,  Ahmet Eray İnanır, Me-
like Asena Yıldırım, Ali Erk-
men Nazlıer, Gürsel Yaren 

Yeşilbaş ve Bilge Naz Gül-
soy  adlı öğrencilerinden 
oluşan “Nil Desperandum” 
takımı kendi dallarında  3.
lük  ödülü kazanmıştır.  11 
A sınıfından Damra Korkut, 
Kaan Ayduvar, Murat Üner, 
Fatma Hilal Demirci, Aybü-
ke Göler, Ezgi Oral ve Eren 
Özler  adlı öğrencilerin-
den oluşan “Chord” takımı 
da 1.lik ödülü alarak 22-23 
Mart tarihleri arasında ger-
çekleşen Türkiye finallerine 
katılma hakkı kazanmıştır.

22-23 Mart 2014  tarihinde 
yapılan Türkiye elemele-
rinde 11 A sınıfından Dam-
ra Korkut, Kaan Ayduvar, 
Murat Üner, Fatma Hilal 
Demirci, Aybüke Göler, 
Ezgi Oral ve Eren Özler 
adlı öğrencilerinden olu-
şan “Chord” takımı, Türkiye 
genelinde katılan 21 takım 
arasından kendi alanların-
da  4. olurken, anlık yarış-
mada 2. olmuşlardır.

  Marmara College attend-
ed the Istanbul qualifiers of 
the international contest, 
Destination Imagination 
held at Robert College in 
15 and 16 February 2014. 
Five teams attended the 
contest from Marmara Col-
lege under the guidance of 
Biology teacher Aslı Didem 
Demircan and Math teach-
ers Kerime Seda Birinci 
and Gonca Canyurt. 

11 A students Ayça Aner, 
Ece Tezsezen, Aley-
na Güven, Kadir Kaan 
Özdemir, Kaan Dön-
mez, Tarık Alp Sarı and 
Ramazan Mengi attended 
Istanbul qualifiers as the 
team “Imagiratorium”  and 
ranked third in their own 
branch. 10th grade Sci-
ence High School stu-
dents Sena Borbor, Almi-
ra Mahmutçebi, Ahmet 
Eray İnanır, Melike Asena 
Yıldırım, Ali Erkmen Na-
zlıer, Gürsel Yaren Yeşilbaş 

and Bilge Naz Gülsoy also 
ranked third in their own 
branch with their team “Nil 
Desperandum.” And  11 
A students Damra Korkut, 
Kaan Ayduvar, Murat Üner, 
Fatma Hilal Demirci, Ay-
büke Göler, Ezgi Oral and 
Eren Özler  received the 
first prize with their team 
“Chord” and thereby enti-
tled to attend Turkey quali-
fiers in 22-23 March.  

In Turkey qualifiers, 
“Chord” team consisting of 
11A class students Dam-
ra Korkut, Kaan Ayduvar, 
Murat Üner, Fatma Hilal 
Demirci, Aybüke Göler, 
Ezgi Oral and Eren Özler 
ranked fourth in their own 
branch and second in 
the instantaneous contest 
among 21 teams attend-
ing the qualifiers from all 
across the country. 

Destination Imagination-2014
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Özel Marmara Ortaokulu sürdürülebilir çevre kapsamında 
çevrenin korunması ve erken yaşta çevre bilinci oluşturulmasını 
öngören, uluslararası Eko-Okullar PROG. kapsamında “Yeşil 
Bayrak Ödülü” almaya hak kazanmıştır. 

Eko-Okullar PROG., 1995 yılından bu yana ülkemizde Türkiye 
Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) koordinasyonunda uygulanmakta 
olup ortaokulları, ilkokulları ve okul öncesi eğitim kurumlarını 
kapsamaktadır. 

31 Mayıs 2014 Cumartesi günü yapılan törende Özel Marmara 
Ortaokulu öğrencileri Sanem Tekkaya, Selin Aksoy ve Elif Berfin 
Süslü’nün Fen Bilimleri öğretmenleri ile iki yıldır yürüttüğü “Su” 
konusundaki çalışmalar Özel Marmara Ortaokulu’na çevreye 
duyarlı okul olduğunu gösteren eko-etiket 7.Yeşil Bayrak ödülünü 
kazandırmıştır. 

Marmara Private Secondary School received the “Green Flag 
Award” within the international Eco-Schools Programme, which 
aims at creating environmental awareness at early ages within a 
perspective of sustainability regarding the protection of nature.  

Eco-Schools Programme has been implemented in our country 
in coordination with TÜRÇEV (Foundation of Environmental 
Education, Türkiye) since 1995, including seconday and 
elementary schools as well as preschool education institutions. 

At the ceremony held on Saturday, 31 May, Marmara Private 
Secondary School students Sanem Tekkaya, Selin Aksoy and 
Elif Berfin Süslü received the 7th Green Flag Award, the eco-
label used for the environmentally-conscious schools, with their 
studies on “Water” which they pursued under the guidance of 
their Physical Sciences Teacher for two years. 

Çevreci Okula 7. Yeşil Bayrak Ödülü
The 7th Green Flag Award Went to the Environmentalist School 

Milli Eğitim bakanlığı ve ISE 
World tarafından düzenle-
nen, gençleri hayal güçlerini 
kullanarak dünyayla olan et-
kileşimlerini geliştirmeye yö-
nelten ödüllü proje yarışması 
“Hayaline Uç”, geçtiğimiz yıl 
Ankara’da gördüğü yoğun ilgi-
den sonra, bu sene İstanbul’a 
taşındı.  10. 11. ve 12. sınıf 
öğrencilerinin, proje öğret-
menlerinin eşliğinde Türkiye’yi 
yabancı ülkelerdeki yaşıtlarına 
tanıtan kısa videolar hazırla-
dıkları yarışmaya, bu yıl Özel 
Marmara Anadolu Meslek 
Lisesi öğrencileri danışman 
öğretmenleri Sitem Sipahi ile 

iki grup halinde katıldılar. Mak-
simum üç dakika olması şart 
koşulan videolar; İstanbul’un 
tanıtımı, şehrin kültürel ve tari-
hi yapısının aktarımı açısından 
değerlendirildi. Sosyal medya 
üzerinden gerçekleşen ilk halk 
oylamasının yapılmasının ar-
dından, M.E.B. ve ISE World 
yetkililerinin gözetiminde geçi-
len etaplar sonunda yarışma-
da Aslıhan Zandar ve Melisa 
Demir’in hazırladığı “Harmony 
of İstanbul” videosu 13. olur-
ken Burak Yıldırım ve Özlem 
Altıngöz’ün hazırladığı “It’s My 
Town” videosu 17. olarak ilk 
20’ye girmeyi başardılar. 

The Project Prize Competition 
“Fly to Your Dream” (Hayaline 
Uç) organized by the Ministry 
of National Education and ISE 
World with the purpose of orien-
tating the youth to develop their 
interaction with the world using 
their imagination was transport-
ed to Istanabul this year follow-
ing the intense interest it drew 
in Ankara last year. This year 
two groups from Marmara Pri-
vate Anatolian Vocational High 
School attended the competi-
tion for which 10th, 11th and 12nd 
grade students prepare short 
videos introducing Turkey to their 
peers abroad, in company with 
their advisor teacher Sitem Si-

pahi. The videos that need to be 
three minutes at maximum were 
evaluated according to the ef-
fectiveness of the introduction of 
Istanbul with its cultural and his-
torical texture. Following the first 
public voting carried out through 
social media and the successive 
etapes carried out under the 
supervision of the authorities of 
the Ministry of National Educa-
tion and of ISE World, “Harmony 
of Istanbul” by Aslıhan Zandar 
and Melisa Demir ranked as the 
13rd while the video named “It’s 
My Town” by Burak Yıldırım and 
Özlem Altıngöz ranked as the 
17th, both succeeeding in rank-
ing among the top 20.  

Marmaralılar  
“Hayaline Uç”tu
Marmara Students  
“Flied to Their Dreams” 
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Onur Cemil Mandalinci, Bodrum 
Marmara College student and 
Turgutreis Sailing Club sporter, 
attended the “Europa Cup Italy-
Laser Championship” held in 
Malcesine, Italy between the 
dates 23-27 April 2014. At 
the organization in which 166 
sporters from 15 countries 
conpeted, Onur Cemil 
Mandalinci ranked first in the 
category of  Laser 4.7.

The young sporter who 
attended the competitions with 
the support of Bodrum Board 
of Trade and Turgutreis Sailing 
Club became a source of pride 
for Bodrum.

Bodrum Marmara Koleji öğrencisi aynı 
zamanda da Turgutreis Yelken Kulübü 
sporcusu olan Onur Cemil Mandalinci, 
İtalya’nın Malcesine kentinde 24-27 Ni-
san 2014 tarihleri arasında düzenlenen 
“Europa Cup Italy-Laser Şampiyonası”na 
katıldı.15 ülkeden 166 sporcunun yarıştı-
ğı organizasyonda Onur Cemil Mandalin-
ci Laser 4.7 kategorisinde birinci oldu. 

Bodrum Ticaret Odası ve Turgutreis Yel-
ken Kulübü’nün katkılarıyla yarışlara katı-
lan genç sporcu, Bodrum’un gururu oldu. 

Sailing Championship Medal with Onur
Onur’la Yelkende Şampiyonluk

Özel Marmara Ortaokulu Küçük Erkek Yüzme Takımı, 23-
25 Mayıs 2014 tarihleri arasında Gaziantep’te düzenlenen 
MEB Küçükler Türkiye Yüzme Şampiyonası’na katıldı. Gazi-
antep Şehit Kamil ilçesi Alleben Kapalı Yüzme Havuzu’nda 
düzenlenen yarışmalara antrenörleri Erdoğan Aydın tara-
fından hazırlanan Ali Boran Urak, Barkın Köse, Deniz Onat 
Erdoğan, Berke Saka, Baran Efendioğlu’ndan kurulu Küçük 
Erkek Yüzme Takımı 32 takım arasında Türkiye Beşincisi 
olarak okullarına gururla döndüler.

Little Boys Team students of Marmara Private Secondary 
School attended the “MEB Children’s Swimming Champi-
onship” held between the dates 23-25 May 2014 at Alleben 
Indorr Swimming Pool in Şehit Kamil district of Gaziantep. 
Little Boys Teams consisting of Ali Boran Urak, Barkın Köse, 
Deniz Onat Erdoğan, Berke Saka and Baran Efendioğlu, 
which was prepared for the contests by their trainer Er-
doğan Aydın proudly returned their school coming in fifth 
among 32 teams.

Marmara Private Secondary School 
Came in Fifth in Turkey in Swimming

Özel Marmara 
Ortaokulu Yüzmede 
Türkiye Beşincisi
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All Medals Went to Marmara in Swimming
Yüzmede Bütün Madalyalar Marmara’nın

Marmara College swimming teams won the first 
place in the categories of Young Girls and Young 
Boys at the Maltepe Provincial Swimming Contest 
held on Wednesday, 4 June 2014 at the Olympic 
Pool of Marmara College, one of the several pools 
which can be used for swimming contests in 
Turkey. Our sporters did not let the second and 
third prizes grabbed by others also at most of the 
contests they attended individually. Kamil Alkan 
came in second at 50 m breast stroke, Ege Akalın 
came in first at 50 m free-race, S.Kaan Ünal came 
in first at 50 m butterfly stroke and 50 m back 
stroke, Murat Üner came in first at 100m free-race 
and 50 m breast stroke, Selin Ünser came in first 
at 50 m breast stroke, Gülru Ece Üstünay came in 
second at 50 m breast stroke, Almira Mahmutcebi 
came in first at 50 m free-race and Şayen Özcan 
came in first at 50 m butterfly stroke and 100 m 
free-race, each becoming a source of pride for 
their schools.

İstanbul’da yüzme yarışlarının yapılabileceği bir-
kaç havuzdan biri olan Marmara Koleji Olimpik Ha-
vuzu’nda 4 Haziran 2014 Çarşamba günü düzen-
lenen Maltepe İlçesi Yüzme Yarışları’nda Marmara 
Koleji takım halinde Genç Kız ve Genç Erkekler Ka-
tegorisi’nde İlçe birinciliğini elde etmiştir. Sporcular 
ferdi olarak katıldıkları yarışlarda da pek çok dalda 
birincilik ve ikinciliği kimseye kaptırmadılar. Kamil 
Alkan 50 m Kurbağalama ikincisi, Ege Akalın 50 m 
Serbest Stil birincisi, S.Kaan Ünal 50 m Kelebek ve 
50 m Sırt Üstü birincisi, Murat Üner 100 m Serbest 
ve 50 m Kurbağalama birincisi, Selin Ünser 
50 m Kurbağalama birincisi, Gülru Ece Üstünay 50 
m Kurbağalama ikincisi, Almira Mahmutcebi    50 
m Serbest birincisi, Şayen Özcan da 50 m Kelebek 
ve 100 m Serbest Stil birincisi olarak okullarının gu-
rur kaynağı olmuşlardır.
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Senkronize Yüzmede  
Selin Ünser
“Spor özveri ister.” İşte bu söze örnek olanlardan biri de 
Marmara Koleji 9-C sınıfı öğrencisi Selin Ünser. Yüzmeye 
Marmara İlkokulu’nda başlayan ve son üç yıldır Senkroni-
ze Yüzme Milli Takımı’nın sporcusu olan, her gün Marma-
ra Eğitim Köyü’ndeki okulu ile  Anadolu Hisarı’ndaki spor 
antrenmanları arasında geç saatlere gidip gelen, saatlerce 
süren antrenmanlar kadar derslerine de önem veren Se-
lin, yüzmede milli sporcu olarak katıldığı 6. İsviçre Genç-
lik Yarışları’nda bronz madalyanın sahibi oldu. İsviçre’nin 
Lugano şehrinde bu yıl 6. düzenlenen İsviçre Gençlik Ya-
rışları’nda Senkronize Türk Mili Takımı üçüncü olarak yüz-
mede büyük bir başarıya imza atarken Selin Ünser, düet 
yarışlarında da altıncı oldu.

Selin Ünser at Synchronized 
Swimming
“Sport requires devotion.” One serving as a model for this 
motto is Marmara College 9-C class student Selin Ünser. Selin 
who started swimming in Marmara Elementary School and is 
a sporter of the National Synchronized Swimming Team for 
three years has to shuttle between her school at Marmara 
Education Village and her sport exercises at Anadolu Hisarı 
and nevertheless gives as much importance to her lessons 
as her exercises. Selin won the bronze medal at the 6th 
Switzerland Youth Contests which she attended as national 
sporter. Whereas the  National Synchronized Swimming Team 
put its signature under a great success by coming in third at 
Switzerland Youth Contests held at Lugano for the sixth time 
this year, Selin Ünser came in sixt at the duet category. 

Marmara College Difference at Every Branch of Sports!
Sporun Her Dalında Marmara Koleji Farkı!

Eğitimde sportif faaliyetlere verdiği önemle tanınan Marmara Koleji’nin sportmen  öğrencileri birbirinden farklı 
pek çok spor alanında başarıdan başarıya koşuyor. 

Sportive students of Marmara College, known for the importance it gives to sports activities, ride high in the 
field of sports.. 

İlayda Bayar at Artistic Ice Skating
Marmara College 9-C class student İlayda Bayar who pursues her ice 
skating practices besides her school lessons without delay for years 
and returned from most contests with  awards won the second prize 
at Artistic Ice Skating Turkey Championship held by Spor Toto in Izmir. 

Artistik Buz Pateninde İlayda Bayar
Yıllardır okuldaki derslerinin yanında buz pateni antrenmanlarını her gün 
hiç aksatmadan sürdüren ve katıldığı pek çok yarışmadan derece ile 
dönen  Marmara Koleji  9-C sınıfı öğrencisi İlayda Bayar, Spor Toto’nun 
İzmir’de düzenlediği Artistik Buz Pateni Türkiye Şampiyonası’nda Türki-
ye ikinciliğini kazanmıştır.
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Marmara Koleji öğrencileri, Coğrafya Öğretmeni Sedat Toy ön-
derliğinde yürüttükleri “Doğadaki İnsan” adlı sosyal sorumluluk 
projesinin ikinci aşamasını 9-10 Mayıs 2014 günlerinde projedeki 
dört okulla birlikte Bolu İli Seben İlçesi Alpağut köyüne giderek 
gerçekleştirdiler. Proje ortağı doğa insanı Serdar Kılıç eşliğinde 
gerçekleştirilen çalışmada öğrenciler ilk olarak Bolu Mudurnu 
yakınlarındaki Campwolftrack da doğanın eşsiz güzelliğinde ara 
sıra yağan yağmur altında doğa yürüyüşü yaptılar. Geceyi Cam-
pwolftrack’da çadırlarda ve bungalow evlerde doğa içinde geçi-
ren öğrenciler ertesi sabah proje köyü olan Seben ilçesi Alpağut 
köyüne hareket ettiler. Mevsimsel tarım faaliyetleri hazırlıklarında 
köylüye yardım eden öğrenciler köylülerin evlerini ziyaret ederek 
onlarla köy hayatı hakkında sohbetler ederek bilgi topladılar. Gi-
derek azalan ve geride yaşlıların kaldığı köy nüfusunun daha da 
azalmasını engellemek için köyün turizm, tarım, sosyal ve ekono-
mik durumunu iyileştirecek çalışmalar için planlar yaptılar. Özellikle 
köyde yetiştirilen elma ve bulgur için yapılacak tanıtım çalışmaları 
için yaptıkları planları köylülerle paylaştılar. Köy muhtarı ve Seben 
belediyesinin ikram ettiği öğle yemeği ve köy ürünlerini yiyen öğ-
renciler daha sonra Seben yakınlarındaki MÖ 1200 yıllarında Fri-
gyalılar’dan kalma karstik kayalara oyulmuş Solaklar Kaya Evlerini 
gezip İstanbul’a dönmek üzere yola çıktılar. 

Marmara Eğitim Kurumları Liseleri öğrencilerinin eğitimde fırsat 
eşitliğine destek vermek amacıyla yürüttükleri  “Köy Okulları’na 
Kitap Desteği Kampanyası” ile Şanlıurfa’ya bağlı 20 köy okulu 
kütüphanesine göndermek için 4000 kitap topladı. Mayıs  ve Ha-
ziran aylarında Tarih öğretmeni Zülal Eroğlu koordinatörlüğünde 
yürütülen kampanya, İngilizce öğretmeni Aslı Kaşdarma, EYP Ku-
lübü ve 11 sınıf Uluslararası Bakalorya öğrencilerinin çalışmalarıy-
la 2 ay gibi kısa bir sürede toplanan 4000 kitap ve yüzlerce eğitim 
materyali  ihtiyacı olan köy okulu kütüphanelerine eğitime katkı 
sağlamak amacıyla gönderildi. Projeye destek veren  okulumuz 
öğretmenlerinden Melek Ekşi’nin köy okulunda öğrenci olduğu 
yıllarda bir kitap kampanyası ile gelen kitaplarla değişen öyküsünü 
öğrencilerle paylaşmasının ardından duygusal anlar yaşayan öğ-
renciler yüzlerce kitabı yazdıkları mektupla hediye paketi yaparak 
köy okulundaki yeni arkadaşlarına gönderdi. 

Marmara College students went to Alpagut Village in the Seben 
district of Bolu with four schools in 9-10 May 2014 as part of 
the second phase of the social responsibility project “Human 
in Nature” which they carry out under the leadership of their 
Geography Teacher Sedat Toy. Within the study carried out in 
company with the man of nature, Serdar Kılıç, the students took 
a nature walk under the occasional rain at Campwolftrack in the 
vicinity of Mudurnu, Bolu, witnessing the matchless beauties 
of nature. The students who spent the night in the tents and 
bungalows at Campwolftrack moved to Alpagut Village at the 
Seben district in the morning. Having helped the villagers in 
the preparation of agricultural activities, the students visited the 
houses of the villagers and collected information about village 
life conversing with them. They made plans for rehabilitating the 
touristic, agricultural and socio-economic situation of the village 
the population of which is decreasing day by day, increasingly 
becoming a village of elders. They shared their plans for the 
promotional activities that are to be done for apple and bulghur 
wheat, the authentic agricultural products of the village with the 
villagers. After eating the dinner and the village products offered 
by the village headman and the Seben municipality, the students 
visited the Solaklar Rock Houses which were carved on the 
rocks by the Phrygians around 1200’s B.C. departed to return 
to Istanbul.   

Marmara Private College students collected 4000 books for 
20 village schools of Şanlıurfa within the “Book Support to 
Village Schools Campaign” which they held with the purpose of 
supporting equality of opportunities in education. 

  4000 books and hundreds of education materials that were 
collected within the project carried out in such a short time as 2 
months were sent to the needy libraries of village schools. 

  The aim of this project was to make children acquire a taste 
of reading by providing their access to correct books that are 
appropriate for their age and interests. Project supervisor teacher 
Zülal Eroğlu and the students conducting the Project indicated 
that their biggest aspiration was to provide quality books to 
students and teachers in the distant places of Anatolia in line 
with their requirements.

     The students had emotional moments after Melek Ekşi, one 
of the teachers supporting the project, shared how her story 
changed with the books coming through a book campaign when 
she was a student at a village school. Then they gift-wrapped 
hundreds of books with the letters they wrote and sent them to 
their new friends at school villages. 

The campaign, carried out in May and June under the 
coordination of History teacher Zülal Eroğlu and English 
teacher Aslı Kaşdarma, achieved its goal in a short time with 
the contributions of EYP Club and 11th grade IB students. 
We present our profound thanks to the teachers and students 
Marmara Education Institutions, who give support to the project. 

 Doğadaki Marmaralılar
Marmara Students in Nature 

20 Köy Okulu İçin 4000 Kitap
Marmara College Students 

Collected 4000 Books for 20 
Vıllage Schools
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“Hayalim İstanbul”

Türkiye’de “Hayalimi Paylaş” pro-
jesini yürüten “tek lise olan Özel 
Marmara Anadolu Meslek Lisesi 
öğrencileri, Eren’in “İstanbul’u 
görme” hayalini gerçekleştirdi.

Marmara Eğitim Kurumları Özel 
Marmara Anadolu Meslek Lisesi 
öğrencilerinin “Make A Wish-Bir 
Dilek Tut Türkiye Derneği” ile or-
taklaşa olarak öğretmenleri İlknur 
Akgün danışmanlığında tam dört 
yıldır sürdürdüğü “Hayalimi Pay-
laş” projesi kapsamında 7 Mart 
Cuma günü Eren Baltacı adlı 7 
yaşındaki bir çocuğun “İstan-
bul’u görme” hayali gerçekleşti-
rildi. Bu proje ile Türkiye’nin dört 
bir yanında yaşayan ve hayati 
tehlikesi olan hastalıklara sahip 
3-18 yaşları arasındaki çocuk-
ların dileklerini gerçekleştirerek 
onlara hayata tutunmaları için 
moral vererek hastalık sürecini 
atlatabilmeleri için destek olmak 
ve öğrencilerde gönüllülük bilinci 
oluşturarak, yaptıkları organizas-
yonlarla sosyalleşerek ayrıcalıklı 
bir okulda okuduklarını düşün-
meleri ve okul ruhu duygusunu 
kazanmaları da sağlanıyor.

Proje kapsamında 29 Kasım’da 
Vine Fenomenleri’ni okullarında 
ağırlayarak Eren’in dileğini ger-
çekleştirecek fonu elde eden 
ve dilek gününü iple çeken 
Meslek Lisesi Hayalimi Paylaş 
ekibi, Yalova’da oturan Eren’i ve 
ailesini Pendik İDO terminalinde 
üzerinde kendi fotoğrafı olan ve 

“Eren’le İstanbul Hayalini Pay-
laşıyoruz” yazan 3 metrelik dev 
afişle karşıladılar. 

Gün boyu her anı kamera ve 
fotoğraf makineleriyle ölümsüz-
leştiren öğrenciler “Hayalim İs-
tanbul” adını verdikleri kısa filmi 
Meslek Lisesi Yıl Sonu Gösteri-
si’nde izleyenlere sundular.

Okullarında Hayalimi Paylaş pro-
jesini başarıyla yürütmeleri ne-
deniyle Özel Marmara Anadolu 
Meslek Lisesi 11A sınıfı öğren-
cileri Melisa Demir, Burak Sezer 
Yıldırım, İdil Büyükcangaz, Büş-
ra Genç, Aslıhan Zandar, İlayda 
Gençyılmaz, Özlem Altıngöz, 
Aras  Atagün, Mert Osman Sür-
men ve İsmet Öztop’a Bir Dilek 
Tut Derneği tarafından uluslar 
arası platformda bir üniversiteye 
kabulde öncelik tanıyan referans 
mektubu hazırlandı. 

“Istanbul, My Dream”

The students of Marmara Pri-
vate Anatolian Vocational High 
School, the only school carry-
ing out the “Share My Dream 
Project” in Turkey, realized Er-
en’s dream of seeing Istanbul.  
Seven-year-old Eren’s dream 
of seeing İstanbul was real-
ized in 7 March, Friday within 
the “Share My Dream” project 
which the students of Marmara 
Education Institutions, Marma-
ra Private Anatolian Vocational 
High School have been pursu-
ing for four years in cooperation 
with the Make A Wish Society, 
Turkey under the supervision of 
their teacher İlknur Akgün.

The project which has been 
carried out in cooperation with 
secondary and higher educa-
tion institutions under the guid-
ance of with the Make A Wish 
Society, Turkey since 2005 
aims at realizing the dreams of 
3-18 age group children who 
fight for survival due to a seri-
ous disease and thereby giving 

them hope as well as also rais-
ing the sense of voluntariness 
and the awareness of other 
students by the organization of 
various facilities in their schools 
serving for the realization of 
dreams.  

The “Share my Dream” crew 
who started looking forward to 
the day of wish after cashing up 
for the project by hosting the 
Vine Phenomena in their school 
on 29 November, welcomed 
Eren and his family coming 
from Yalova at Pendik IDO 
terminal with a 3 meters long 
banner on which it was written 
“We are Sharing with Eren His 
Istanbul Dream.” The students 
who eternalized every moment 
during the day by photos and 
videos prepared a short-film out 
of them entitled “Istanbul, My 
Dream” and presented it to their 
audience at the Vocational High 
School Year End Show. 
Marmara Private Anatolian 
Vocational High School 11a 
students Melisa Demir, Burak 
Sezer Yıldırım, İdil Büyükcan-
gaz, Büşra Genç, Aslıhan Zan-
dar, İlayda Gençyılmaz, Özlem 
Altıngöz, Aras Atagün, Mert 
Osman Sürmen and İsmet Öz-
top received reference letters, 
which render them internation-
ally privileged at university en-
trance, from Make A Wish So-
ciety for they successfully con-
ducted the “Share My Dream 
“Project at their school.  

Hayalimi Paylaş Projesi’yle 4 Yıl 5 Dilek
4 Years, 5 Wishes with the “Share My Dream” Project

Marmara College Human Values and 
Philosophy Club students vocalized books 
for the “Voiced Library for the Visually 
Impaired” which operates within Kadıköy 
Municipality Disabled Assistance and 
Solidarity Center within the scope of a social 
responsibility project. The club students 
successfully carried out the project aiming 
at shedding light to the visually impaired. 

Özel Marmara Koleji İnsani Değerler ve 
Felsefe Kulübü öğrencileri bir sosyal so-
rumluluk projesi kapsamında Kadıköy 
Belediyesi Engelli Danışma ve Daya-
nışma Merkezi içerisinde faaliyetini sür-
dürmekte olan Görme Engelliler Sesli 
Kütüphanesi” için kitap seslendirdi. 
Görmeyenlere ışık olmak için yürütülen 
projeyi kulüp öğrencileri büyük bir başa-
rıyla yürütmüşlerdir.

Kitap Seslendirdik!
We Vocalized Books!
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Özel Marmara İlk ve Ortaokulu öğrencilerinin el emeği ile yaptığı 
ürünlerin sergilendiği 24. Fırçamın Ucundadır Sevgi Dolu Dünyam 
adlı geleneksel yıl sonu sergisinin tüm geliri KAÇUV Kanserli Ço-
cuklara Umut Vakfı’na bağışlanmıştır.

Kanserli Çocuklara Umut Vakfı “Nerede yaşam varsa, orada umut 
vardır” felsefesi ile, ebeveynlerinin maddi sorunları nedeniyle kan-
ser tedavileri aksama riski taşıyan 0-17 yaş arasındaki çocukların 
tedavilerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla kurulmuş bir vakıftır.

Marmara Eğitim Kurumları’nda yapılan törende, KAÇUV yetkilileri 
tarafından okul yönetimine verdiği katkıdan dolayı teşekkür plaketi 
sunulmuştur. 

Maltepe ÜN. İnsan Hakları Daire Başkanı İonna Kuçura-
di, Maltepe ÜN. Eğitim FAK., Dekanı Betül Çötüksö-
ken, Fen Edebiyat FAK., Yardımcı Doçent Neşe Şahin 

Taşğın, Marmara Eğitim Kurumları Lise Müdürü Mehmet Alkan, 
Marmara Eğitim Kurumları Halkla İlişkiler Müdürü Sevilay Nazil-
li, Maltepe ÜN. Mütevelli Heyet Üyesi ve Vakıf Müdürü Melike 
Oğuzhan, Türkiye İş Bankası A.Ş. Marmara Eğitim Köyü Şubesi 
Bireysel Satış Yöneticisi Selda Takmaz Maltepe Belediye Başkanı 
Sayın Ali Kılıç’a nezaket ziyaretinde bulundular. Ziyaret, İstanbul 
Maltepe İlçesinin mahalle bazında ihtiyaçlarının saptanması ve bu 
ihtiyaçların dikkate alınarak kısa, orta ve uzun vadede yeni projele-
rin planlanması için düzenlenmiştir. Toplantıda Aile Okulu Projesi. 
(Anne – Baba Eğitimi), Evlilik Öncesi Eğitim, Maltepe İlçesi Ku-
rum Çalışanlarına İnsan Hakları Eğitimi, Okullarda Fiziksel Güvenlik 
Projesi, Maltepe İlçe Okullarına Hizmet İçi Eğitimi, Engelli Eğitimi 
ve Cumhuriyet Eğitim Merkezinden Yararlanan Çocuklara Giysi ve 
Kitap Yardımı başlıklı projeler görüşülmüştür.

The total yield of the 24th Traditional End Year Exhibition “My 

Lovely World is On the Tip of My Brush” in which the hand works 

of the students of Marmara Elementary and Secondary Schools 

was donated to the Foundation of Hope for Children with Cancer 

(KAÇUV). 

The Foundation of Hope for Children with Cancer is a foundation 

founded with the philosophy “Wherever There is Life, There is 

Hope” which aims at providing the continuity of the treatment of 

children of 0-17 age group, the treatment of which is under the 

risk of halting due to their families’ financial problems. 

At the ceremony held at Marmara Education Institutions, KAÇUV 

Officials presented a plaquet to the school administration for its 

contributions. 

Maltepe University Human Rights Department Head İonna 
Kuçuradi, Maltepe University Education Faculty Dean Betül 
Çötüksöken, Faculty of Science and Letters Assistant Professor  
Neşe Şahin Taşğın, Marmara Education Institutions High Schools 
Principal Mehmet Alkan, Marmara Education Institutions Public 
Relations Director Sevilay Nazilli, Maltepe University Board of 
Trustees member and Foundation Director Melike Oğuzhan, 
Türkiye İş Bank Inc. Marmara Education Village Branch Personal 
Sales Manager Selda Takmaz paid a courtesy visit to Maltepe 
Mayor Ali Kılıç. The purpose of the visit was to determina the 
needs of İstanbul Maltepe district on the basis of quarters and 
to plan short, middle and long term projects taking these needs 
into consideration. In the meeting projects entitled family school 
(parenthood training) project, premarital training, human right 
education for Maltepe district institution employees, physical 
security at schools, in-service training for Maltepe district schools, 
disabled training, and clothes and book support for children 
benefitting from the Republic Education Center were negotiated. 

Nerede Yaşam Varsa, 
Orada Umut Vardır

Whereever There is Life, There 
is Hope 

Maltepe Belediyesi’ne 
Nezaket Ziyareti

Courtesy Visit to Maltepe 
Municipality 
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Altuğ Revnak Eti ile Doğa ve Teknoloji
Nature and Technology with Altuğ Revnak Eti 

Altuğ Revnak Eti, the President of the Natural Sciences Association 
attend the conference entitled “Nature and Technology” organized 
by Maths and Sciences Department to give a speech to the 
students.

Altuğ Revnak Eti who is one of the rare “Biomimetic” specialists 
studying on the effects of the technology in living beings on 
today’s technology, gave details about how the technology in 
living beings adapts to today’s technology at the conference 
which he supported with visual materials. Emphasizing that 
it is essential to know the nature well in order to protect it, Eti 
indicated that collaboration of human beings with nature may as 
well effect scientific developments in the positive way. Eti who 
illustrated how the skin of the shark shed light on the production 
of professional swimsuits as well as of yachts and ships, cited 
that “Technology has already subsisted in the nature of these 
living beings for millions of years instead of having been acquired 
afterwards.”  

Doğa Bilimleri Derneği Başkanı Altuğ Revnak Eti, Marmara Koleji 

Fen ve Matematik Bölümü tarafından düzenlenen “Doğa ve Tekno-

loji Konferansı”nda öğrencilere bir konferans verdi. 

Canlılardaki teknolojinin günümüz teknolojisine etkilerini incele-

yen   “Biyomimetik” konusunda dünyadaki ender uzmanlardan biri 

olan Altuğ Revnak Eti görsellerle desteklediği konferansında doğa-

daki canlılardaki teknolojinin günümüz teknolojisine nasıl uyarlandığı 

konusunda ayrıntılar verdi. Doğayı korumak için önce doğayı iyi-

ce tanımanın gerekliliğini vurgulayan Eti, insanın ve doğanın birlikte 

hareket etmesinin bilimsel gelişmeleri de olumlu etkileyebileceğini 

söyledi. Verdiği örneklerde köpekbalığı derisinin yüzücü mayoları, 

yat ve gemi üretimine ışık tuttuğunu söyleyen Eti, “Teknolojilerin mil-

yonlarca yıldır bu canlılarda var olduğunu sonradan kazanılmadığını” 

aktardı.
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Tüm yaşamı boyunca Atatürk’e ait orijinal fotoğrafları toplayan ve 
4800 Atatürk fotoğrafıyla Türkiye’nin en büyük Atatürk fotoğrafları 
koleksiyonuna sahip olan Hanri Benazus Marmara Eğitim Kurumla-
rı’nda öğrencilerle buluştu. Söyleşide öğrenciler ulu önder Atatürk’ü 
daha yakından tanıma şansını yakaladılar.

1930 yılında İzmirli bir ailenin oğlu olarak dünyaya gelen Hanri Be-
nazus’un Atatürk hayranlığı henüz yedi yaşındayken Atatürk’le karşı-
laşması ve Atatürk’le yaptığı sohbet ile başlamıştır. Bu karşılaşmayı 
ve Atatürk’e olan vefa borcunu hiç unutmayan Hanri Benazus, tüm 
hayatını Atatürk’e ait fotoğrafları toplamaya, onun hayatını ve felse-
fesini anlatan kitaplar yazmaya, yaptığı söyleşilerle Atatürk’ü yaşat-
maya adamıştır.

Özel Marmara Koleji Edebiyat-Sosyal Bilimler Bölümü’nün konuğu 

olan Daniş Navaro, 16 Nisan 2014 Çarşamba günü “İnsanın Va-

roluşunu Gerçekleştirme Süreci ve Varoluşa Uygun Kariyer Planla-

ması” konulu bir sunum yapmıştır.  Yurtiçi ve yurtdışında iş hayatı, 

kariyer planlaması, kişisel gelişim ve felsefe konularında çalışmalar 

yapan, halen Braas Çatı Sistemleri’nin CEO’su olan ve Maltepe ÜN. 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Bölümü’nde doktora PROG.na 

devam eden Daniş Navaro, sunum sonrasında “Kariyer ve Varoluş” 

adlı kitabını imzalamıştır. 

Having collected Atatürk’s original photographs all along his life 
and turned out to be the owner of the largest Atatürk photos 
collection with 4800 photos, Hanri Benazus met with students 
at Marmara Education Institutions. During the interview with 
Benazus, the students had the opportunity to know Atatürk 
better. 
Born in 1930 as the son of a family from İzmir Hanri Benazus’ 
love of Atatürk began as early as the age of seven when he 
encountered Atatürk and conversed with him. Hanri Benazus, 
never forgetting this encounter and his duty of loyalty to Atatürk, 
devoted his life to collecting Atatürk’s photos, writing books on 
his life and philosophy, and keeping him alive by the interviews 
he made. 

Daniş Navaro who came to Marmara Private College as the 
guest of Literature and Social Sciences Department made 
a presentation entitled “The Realization Process of One’s 
Existence and Career Planning as Befitting One’s Existence” 
on Wednesday, 16 April. The CEO of Braas Roofing System 
Ltd. Co. and a PhD student at the Philosophy Department of 
Social Sciences Institute of Maltepe University, Daniş Navaro 
also makes studies on subjects like business life at home and 
abroad, career planning, personal development and business 
philosophy. Following the presentation, he signed his book 
“Career and Existence” for the readers.

Hanri Benazus’un 
Atatürk Sevgisi
Hanri Benazus’ Love of  

Atatürk

Daniş Navaro ile“Kariyer ve Varoluş”
“Career and Existence” with Daniş Navaro
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Marmara Eğitim Kurumları Lise öğrencileri Tarih öğretmenleri Melek Ekşi 

ve Zülal Eroğlu rehberliğinde, 21-23 Mart 2014 tarihlerinde büyük bir 

kahramanlık destanının yazıldığı Çanakkale ve Osmanlı başkenti Bursa 

şehirlerine tarih ve kültür bilincinin geliştirilmesi amacıyla saha çalışması 

özelliği de taşıyan bir gezi gerçekleştirdiler. Öğrenciler, Çanakkale Cep-

hesi’nde en şiddetli çatışmaların yaşandığı yerler olan Hamidiye Tabyaları, 

Seddülbahir, Kilitbahir, Alçıtepe, Conk Bayırı, Morto Koyu, Seyit Onbaşı, 

53. Piyade Alayı ve Çanakkale Şehitliği’ni ziyaret ederken tarih sayfala-

rında canlı bir gezinti yaptılar. 57. Alay Şehitliği ve Çanakkale Deniz Za-

feri’nin ilk akla gelen kahramanı olan Nusret Mayın Gemisi Müzesi’ni de 

gezen öğrenciler şehitlerimizin aziz hatırasını şükranla ve saygıyla andılar. 

Gezinin ikinci gününde Assos’dan hareket eden öğrenciler Küçükkuyu 

kasabasının girişinde yer alan Adatepe Zeytinyağı Müzesi’nde Türkiye’de 

türünün ilk örneği olarak açılan “Zeytinyağı Fabrika Müzesi”ni ziyaret etti-

ler. Modern müzecilik anlayışı ile kurulan müzede eski zeytinyağı presleri, 

zeytin toplama aletleri, taşıma ve saklama kapları, çeşitli folklorik objeler 

görülerek geleneksel usulde zeytinyağı sabun yapım tekniği de açıkla-

malı olarak öğrenildi. Truva Antik Kenti ve Assos’a hayran kalan öğrenci-

ler Osmanlı İmparatorluğu’na başkentlik yapmış olan Bursa ile 700 yıllık 

Osmanlı köyü olan Cumalıkızık’a doğru yola koyuldular. Osman Gazi ve 

Orhan Gazi’nin türbelerinin bulunduğu Tophane’ye yapılan ziyaretin ardın-

dan şehrin panoramik fotoğrafını çeken öğrenciler, ünlü Bursa İskender 

kebabının tadına baktıktan sonra Heykel, Tarihi Kapalı Çarşı ve Ulu Camii 

ziyaretlerini yaparak en son durakları olan bir panoramik müze tadı veren 

Cumalıkızık’ı gezdiler. Sosyal Bilimler Başkanı Beyhan Destanoğlu ve Ta-

rih öğretmenleri öncülüğünde gezi izlenimlerini paylaşmaları için öğrenci-

lere “Gezi Yazısı Yazma Yarışması” düzenlendi. 

Marmara Education Institutions high school students arranged an 
excursion to Çanakkale where a heroic saga was written and the 
Ottoman capital Bursa between the dates 21 and 23 March 2014 under 
the guidance of their History teachers Melek Ekşi and Zülal Eroğlu. The 
purpose of the excursion which has the characteristic of a fieldwork was 
to raise the history and culture consicousness of the students. While 
visiting Hamidiye Bations, Seddülbahir, Kilitbahir, Alçıtepe, Chunuk 
Bair, Morto Bay, Seyit Corporal, 37th Infantry Regiment and Çanakkale 
Martyrs’ Cemetery where the battle royals are fought, the students 
made a vivid journey in the pages of history. They also visited the 57th 

Regiment Martyrs’ Cemetery  and the Museum of Nusret Mine Layer 
Vessel, the most renowned hero of the Çanakkale Marine Expeditionary 
and commemorated  the mighty memoir of our martyrs with respect 
and gratitude. The students who moved towards Assos on the second 
day of the excursion visited the first Olive Oil Factory Museum of Turkey 
recently opened in Adatepe Olive Oil  Museum that is located in the 
entrance of Küçükkuyu town. In the museum which was founded with 
the conception of modern museology, the students saw old olive oil 
pressing machines, tools for olive picking, storage containers for olive 
and were informed about conventional techniques of oliveoil and soap 
production. The students who were struck with admiration for the 
Ancient City of Troy and Assos set forth towards Bursa, one of the capital 
cities of the Ottoman Empire and Cumalıkızık, a 700 year-old Ottoman 
village. The students who took panoramic photos of the city After visiting 
Tophane where the mausoleums of Osman Gazi and Orhan Gazi are 
located, tasted the famous Bursa İskender visited Heykel, The Historical 
Grand Bazaar and the Grand Mosque. The last stop of the students 
were the 700 year old Otoman village Cumalıkızık  which gives the sense 
of a panoramic museum. After their return, a Travel Writing Contest was 
held by Beyhan Destanoğlu, the head of Social Sciences and the history 
teachers in order to encourage the students to share their impressions 
of the excursion.

Çanakkale’de Tarihe Şahitlik
Witnessing History in Çanakkale

Marmara College 11th grade IB students studied the subjects 
about the history, economy and socio-cultural life during the 
last period of the Ottoman Empire and the early years of The 
Turkish Republic not in the class but instead, made a guided 
visit to the Ottoman Bank and İş Bank Museums on Thursday, 
6 March under the guidance of their teachers Zülal Eroğlu and 
Necef Zaloğlu, and examined the archives shedding light on 
the period.  

Marmara Koleji 11.sınıf IB öğrencileri, 6 Mart Perşembe günü 
öğretmenleri Zülal Eroğlu ve Necef Zaloğlu ile Osmanlı Devle-
ti’nin son dönemi ve cumhuriyetin ilk yıllarındaki tarih, ekonomi, 
sosyal ve kültürel hayat ile ilgili konuları sınıfta değil Osmanlı 
Bankası ve İş Bankası müzelerini uzman rehber eşliğinde ge-
zerek ve döneme ışık tutan arşivleri inceleyerek işlediler.

Osmanlı Bankası’nda IB Dersi
IB Lesson at the Ottoman Bank 
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Özel Marmara Fen Lisesi 10. sınıf öğrencileri, 26 Mayıs’ ta 
biyoloji öğretmenleri Aslı Didem Demircan ve matematik 
öğretmenleri Ahu Zengin eşliğinde geçmişi 2 bin 500 yıl 

öncesine dayanan eşsiz yapısı ile İstanbul`un tarihine görgü ta-

nıklığı yapmış olan Kız Kulesi’ni gezdiler.  Daha sonra Moda’daki 

Saint Joseph Lisesi içinde bulunan Türkiye’nin biyo-çeşitliliğini 

gözler önüne seren hayvan ve bitki koleksiyonlarının bulunduğu 

“Doğa Müzesi”ni ziyaret ettiler. Homo Sapiens’ten günümüze 

kadar gelen pek çok kafatası ile nesli tükenmekte olan Lemur 

ve Türkiye’de hiç bulunmayan beyaz köpekbalığı, hipopotam, 

kanguru gibi hayvanların iskeletlerini, Anadolu’da yaşayan geyik, 

kurt, ayı, tilki ve yırtıcı kuşların doldurulmuş örneklerini, Anado-

lu’dan toplanmış zengin böcek, kelebek ve yumurta koleksiyo-

nunu ve Herboryum örneklerini inceleme fırsatı yakaladılar. 

Marmara Private Science High School 10th grade students visited 
the Maiden’s Tower which witnessed 2.500 years of Istanbul’s 
history with its unique architecture in company with their biology 
teacher Aslı Didem Demircan and mathematics teacher Ahu 
Zengin in 26 May 2014. 
Afterwards, the students visited the “Nature Museum” in Saint 
Joseph High School at Moda, where animal and plant collections 
displaying the biodiversity in Turkey are exhibited. By this way, 
the students took the opportunity of observing many skulls from 
homo sapiens to today; the skeleton of Lemur which is in danger 
of extinction; the skeletons of such animals as white shark, 
hippopotamus, kangroo that are not encountered in Turkey 
anf of animals such as deer, wolf, bear, fox and birds of prey 
living in Anatolia and rich collections of insects, butterflies and 
eggs consisting of the samples collected from all the corners of 
Anatolia as well as Herborium samples.   

Fen Lisesi Doğa Bilimleri Merkezi’nde
Science High School at the Center for Natural Sciences 
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The first grade students of Marmara Private Elementary 
School presented their product files compiled from their 
favorite works they prepared along the year with their class 
and branch teachers on Friday, 30 May 2014.   

While during the portfolio presentations planned in separate 
hours for each student, the students excitedly shared with 
their families their portfolio files which they meticulously 
prepared along the year, parents had the chance to observe 
their children’s developmental process, the studies they 
carried out, the labour they invested in them as well as their 
sense of responsibility, motivation and the aspects of them 
which are open to improvement.

The 4th grade students of Marmara Private Elementary 
School, which is a world school, exhibited the works 
they prepared along the year on the themes “Balanced 
Nutrition,” “The İmportance of Sports” and “the 
Environment We Live In” at the PYP exhibition entitled 
“Healthy Life” in 6 June 2014. With the works they 
exhibited, the students showed how they succeeded 
in reflecting PYP attitudes and skills into their daily life.  

Özel Marmara İlkokulu’nun birinci sınıf öğrencileri, bir yıl bo-

yunca yaptıkları çalışmalardan beğendikleri ürünleri seçerek 

oluşturdukları ürün dosyalarını sınıf öğretmenleri ve branş öğ-

retmenleri ile birlikte 30 Mayıs 2014 Cuma günü velilerine 

sergilediler. 

Her öğrenci için ayrı saatlerde planlanan portfolyo sunumla-

rında öğrenciler özenle hazırladıkları portfolyo dosyalarını bü-

yük bir heyecanla aileleriyle paylaşırken veliler de öğrencilerin 

gelişimini, performanslarını, yürüttükleri çalışmaları, verdikleri 

emekleri, sorumluluk bilinçlerini, motivasyonlarını, gelişmeye 

açık olan yönlerini gözlemleme fırsatı buldular.

Bir dünya okulu olan Özel Marmara İlkokulu’nun 4. sı-
nıf öğrencileri 6 Haziran 2014 tarihinde “Sağlıklı Yaşam” 
temalı PYP Sergisi’nde; “Dengeli Beslenme, Sporun 
Önemi ve Yaşadığımız Çevre” konularında yıl boyunca 
hazırladıkları çalışmaları velileri ile paylaşabilme fırsatı 
yakaladılar. Öğrenciler bu çalışmalar ile PYP tutum ve 
becerilerini günlük hayatlarına yansıttıklarını göstermiş 
oldular. 

1. Sınıf öğrencilerinin “Portfolyo Sunumu” 
The “Portfolio Presentation” of the 1st Grade Students 

 PYP Exhibition of the 4th Grades
4.Sınıfların PYP Sergisi

ETKİNLİKLERİMİZ
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Debate “English Moot Contest” held every year among the 9th grades by the Foreign Languages department of Marmara 
Private College, known for the importance it gives to English language teaching was held this year between the dates 10-21 
April. At the contest in which students Melisa Erben, Irmak Karadeniz, Yağmur Kırali represented 9-A class, Ayla Şentürk, 
Dila Kızıltaş and Ece Üstünay competed on behalf of 9-B class, while 9-C class was represented by Melisa Candan, Didem 
Erben and Sadi Çelik. The first place went to 9-B at the end of the contest in which the students successfully promoted their 
ideas in English on “Education for Female and Male Students.”

İngilizce eğitimine verdiği önemle bilinen Özel Marmara Kole-
ji’nde Yabancı Diller Bölümü tarafından her yıl 9.sınıflar arasın-
da düzenlenen Debate “İngilizce Münazara” etkinliği bu yıl da 
10 ve 21 Nisan tarihlerinde gerçekleşti. Melisa Erben, Irmak 
Karadeniz, Yağmur Kırali isimli öğrencilerin 9 A sınıfını temsil 
ettiği yarışmada, 9 B sınıfı için Ayla Şentürk, Dila Kızıltaş ve 
Ece Üstünay yarıştılar. 9 C sınıfı ise Melisa Candan, Didem 
Erben ve Sadi Çelik tarafından temsil edildi. Öğrencilerimizin 
“Suç İşleyen Çocuklar ”, “Kız ve Erkek Öğrenciler için Eğitim” 
konularında fikirlerini İngilizce ifade ederek başarıyla savun-
dukları yarışmada birincilik 9 B’nin oldu. 

Debate 2014

Özel Marmara Koleji Fen - Matematik Bölümü tarafından 
9.sınıflar arasında öğrencilerin fen, matematik alanların-
da bilgilerini sınamak ve bu alana ilgilerini çoğaltmak için 
düzenlenen yarışmada öğrenciler kıyasıya yarıştılar.

Marmara Koleji 10. sınıflar arasında 10 Mart 2014 Pazartesi günü 
düzenlenen İngilizce Genel Kültür ve Bilgi Yarışması’nda öğrenci-
ler, Türk ve dünya edebiyatı, İngiliz, Alman, Fransız, İspanyol dili ve 
kültürü, spor, müzik ve sinema alanlarındaki 10 farklı kategoride yö-
neltilen soruları yanıtladılar. Kıyasıya bir çekişmenin olduğu yarışma 
sonucunda Can Demirok, Doğa Tekneci ve Melis Yağcıoğlu’ndan 
oluşan 10 D sınıfı ekibi sınıflarını başarıyla temsil ederek bu yılki Quiz 
Show birinciliğini kazanmışlardır.

At the Liberal Education and Knowledge Contest held in English 
among the 10th grade students of Marmara College on Monday, 
10 March 2014 answered questions asked in 10 categories in 
the fiedls of Turkish and world literature, English, German, French, 
Spanish language and culture, sports, music and cinema. At the 
end of a vehement rivalry, 10 D team consisting of Can Demirok, 
Doğa Tekneci and Melis Yağcıoğlu came first at this year’s Quiz 
Show successfully representing their class. 

The students of Marmara College vehemently competed 
at the contest held by Science and Maths Department 
among 9th grades with the puspose of testing the 
knowledge of the students in Science and Maths, and 
to arouse their interest in these fields.  

9th Grades Science & Maths Contest 
9. Sınıflar Fen Matematik Yarışması

10 D, Top of Quiz Show 
 Quiz Show Birincisi 10 D

ETKİNLİKLERİMİZ
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On the occasion of 12 May, the Anniversary of the Admission of the Turkish National Anthem 
and Mehmet Akif Ersoy Memorial Day, numerous activities were held at Marmara Private College 
and that the National Anthem which is the symbol of national independence was written with the 
purpose of banding the people together at the outset of the Indepence War was emphasized. 
At each class contests of Recitation of the National Anthem which was written by Mehmet Akif 
Ersoy and was admitted as the national anthem of Turkish Republic by Grand National Assembly 
of Turkey in 12 May 1921. 

12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü nedeniyle Özel Marmara 
Koleji’nde pek çok etkinlik düzenlenerek, bu bağımsızlığın simgesi olan zafer marşının daha İstik-
lal Savaşı’nın başında halkın tek yürek olması için yazıldığı vurgulanmıştır. Her sınıfta Mehmet Akif 
Ersoy tarafından yazılan ve 12 Mart 1921 tarihinde TBMM tarafından ulusal marş olarak kabul 
edilen İstiklal Marşı’nı ezbere ve güzel okuma yarışmaları yapılmıştır.

The Admission of the Turkish National Anthem 
İstiklal Marşı’nın Kabulü

Özel Marmara Anaokulu’nun tüm şube 
okulları Yaratıcılık Günü’nde Marmara 
Eğitim Köyü’nde bir araya geldi. Yaklaşık 
1100 kişinin katıldığı etkinlikte Marma-
ralı minik öğrenciler anne ve babalarıyla 
birlikte pasta yaptılar. Değişik meyveler, 
kremalar ve soslar kullanarak 750 adet 
pasta yapan minikler yaptıkları pastaları 
afiyetle yediler.

All branch schools of Marmara Private 
Kindergarten came together at Marmara 
Education Village on Creativity Day. At the 
event attended by almost 1100 people, 
little students of Marmara baked cakes 
with their parents. The littles who baked 
750 cakes using various fruits, creams 
and sauces ate the cakes they baked with 
real pleasure. 

Pasta Yapıyoruz! / We are Baking Cakes!

Biz Büyük Bir Aileyiz
We Are a Big Family !

Marmara Koleji yöneticileri, öğretmenleri, 
memurları ve çalışanları ile kocaman bir 
aile. 14 Mayıs Çarşamba günü 11 IB sınıfı 
öğrencilerinin organizasyonuyla gerçekleş-
tirilen Çay Partisi etkinliğinde, Marmara Ko-
leji öğretmenleri ve memurlarının evlerinde 
hazırladıkları birbirinden lezzetli yiyecekler 
emektar çalışanlara sunuldu. Hazırlanan 
şık masalarda bu kez okulun temizliğinden 
sorumlu olan, yemekhane hizmetlerini yü-
rüten personel ağırlandı. Bu güzel etkinlik, 
çalışanların kaynaşmasına olanak tanıdı.  

Marmara Private College is a big family 
with its administrators, teachers, clerks 
and all employees. The Tea Party orga-
nized by the students of 11 IB class in 
May every year, the teachers and clerks 
of the school expressed their gratitude to 
the cleaning and cooking staff members 
with the delicious meals they prepared at 
home. At the elegantly prepared tables, 
the staff responsible for the cleaning and 
cooking services of the school were fe-
asted this time. This pleasant event also 
conduced to the socialization of the emp-
loyees. 

ETKİNLİKLERİMİZ
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Marmara Private College Drama Club staged Orhan Kemal’s 
novel “Murtaza, the Watchman” (Bekçi Murtaza), one of the 
most outstanding pieces of Turkish literature, which has been 
adapted to stage and cinema time and again since the day 
it was written under the directorship of their literature teacher 
Handan Şahin in 28 May 2014 at Maltepe University Culture 
Centre Reşit Galip Hall. In the play the background of which 
is a poor workers’ neighbourhood between the years 1941 
and 1947, the drama of Murtaza, the Watchman who further 
gets in a jam as he tries not to make compromises on his 
righteousness, getting stuck between authority and truth, and 
becomes a man of mere principles without an understanding 
for human is told in the genre of black comedy. 
The students of the Drama Club attended the “Love, Respect, 
Tolerance Drama Fest” of Taksim-Bebek Rotary Club and was 
greatly acclaimed by the audience. 

Marmara College 11-C foreign language 
class organized a Translation Contest among 
9th and 10th grade students on Friday, 25 
April 2014.  According to the results of the 
evaluation of the jury, the “Best Translation” 
awards went to Hasancan Öztürk among 
prep classes, Ayla Şentürk among 9th grades 
and Doğa Tekneci among 10th grades. 

Özel Marmara Koleji Tiyatro Kulübü, Edebiyat öğretmeni 
Handan Şahin yönetiminde bir yıldır hazırlandıkları, yazıldığı 
günden beri defalarca filmlere, oyunlara konu olan Türk 
edebiyatının önemli eserlerinden biri olan Orhan Kemal’in 
Bekçi Murtaza adlı romanını 28 Mayıs 2014 günü Maltepe 
Üniversitesi Kültür Merkezi Reşit Galip Salonu’nda sahneye 
koydular. Oyunda, 1941-1947 arasında Adana’nın fakir bir 
işçi mahallesinde geçen eserde, otorite ile doğru kavramı 
arasında sıkışıp kalan, doğruculuğundan ödün vermemek 
için çabaladıkça daha çözümsüz durumlara düşen, bu arada 
gittikçe insanı anlatmaktan uzaklaşıp salt ilkelerini savunan 
Bekçi Murtaza karakterinin başına gelenler kara komediyle 
anlatılıyor.

Tiyatro kulübü öğrencileri “Bekçi Murtaza” oyunuyla Taksim 
– Bebek Rotary Kulübü’nün “Sevgi, Saygı, Hoşgörü Tiyatro 
Şenliği”ne de katılarak izleyenlerden büyük bir beğeni aldılar.

25 Nisan 2014 Cuma günü Marmara Koleji 
11 C yabancı dil sınıfı  tarafından, Marmara 
Koleji hazırlık, 9. ve 10.sınıflar arasında Çeviri 
Yarışması düzenlemiştir. 11 C sınıfının tüm 
öğrencilerinin görev aldığı ve jürinin değerlen-
dirmeleri sonucunda “En İyi Çeviri Çalışması” 
ödüllerini hazırlık sınıfından Hasancan Öztürk, 
9. sınıflardan Ayla Şentürk ve 10. sınıflardan 
da Doğa Tekneci kazanmışlardır.

Bekçi Murtaza İş Başında
 Murtaza, the Watchman is in Charge

Marmara Koleji İngilizce Çeviri Yarışması
Marmara College English Translation Contest
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Istanbul Friendship League Football Competitions that has been 
attended for two years under the coaching of Marmara Private 
College Gym Teacher Mehmet Eren pursued and ended with 
contentious matches this year. The league attended by private 
schools as Galatasaray High School, Darüşşafaka, Koç High 
School, Hisar Schools and Robert College along with Marmara 
College witnessed moments one beautiful and friendly than the 
other.

Özel Marmara Koleji Beden Eğitimi öğretmeni Mehmet 
Eren’in antrenörlüğünde iki yıldır iştirak edilen Deplas-
manlı İstanbul Dostluk Ligi Futbol Müsabakaları çok çe-
kişmeli karşılaşmalarla sürerek sona erdi. Marmara Ko-
leji’nin yanında Galatasaray Lisesi, Darüşşafaka Lisesi, 
Robert Koleji, Hisar Okulları ve Koç Lisesi’nin katıldığı 
turnuva birbirinden güzel anlara ve futbolun yeşerttiği 
dostluklara sahne oldu.

Friendships Beginning with Football
Futbolla Başlayan Dostluklar

Marmara College prep students vehemently contended at the 
knowledge contest “Jeopardy” held in 9 April. The students 
who competed in two groups sweated before the jury while 
answering the questions on sport, science, liberal education, 
history and geography, each at a different score value. The 
students making a strong impression with the correct answers 
they gave to the questions had an enjoyable day. 

Marmara Koleji hazırlık sınıfı öğrencileri 9 Nisan tarihinde dü-
zenlenen Jeopardy adlı bilgi yarışmasında kıyasıya mücadele 
ettiler. İki grup halinde yarışan öğrenciler, spor, fen, genel kül-
tür, tarih ve coğrafya dallarında hazırlanmış her biri farklı puan 
değerinde olan sorulara cevap verirken jüri önünde ter döktü-
ler. Sorulara verdikleri doğru yanıtlarla göz dolduran öğrenciler 
keyifli bir gün yaşadılar. 

Contest Excitement of the Prep Class
Hazırlık Sınıfının Yarışma Heyecanı
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The students of Marmara Elementary and Secondary 
Schools presented the plays they got ready for along the 
year within the drama club to the audience on the World Day 
for Theatre for Children. 

Directed by the Drama Teacher Ercan Yenigül, the stage 
design of the play was done by Visual Arts Department and 
the stage music was arranged by Levent Tanman, the Head 
of the Music Department.  

While Marmara Private Elementary School 2nd grade Drama 
Club students successfully staged Ülkü Ayvaz’s play, 3rd 
grade students caught the eyes with their performance of 
Enver Aysever’s play “Renkler Cumhuriyeti.” The 4th grade 
Drama Club students performed “Martıya Uçmayı Öğreten 
Kedi” (The Cat Teaching the Seagull to Swim), an adaptation 
of the namesake novel of Luis Sepulveda, while the 5th and 
6th grade students successfully stage Ercan Yenigül’s play 
“Kaptan Umut.” 

Özel Marmara İlk ve Ortaokulu öğrencileri Drama Kulübü’nde 
bir yıl boyunca hazırlandıkları oyunları Dünya Çocuk Tiyatroları 
Günü’nde izleyicilere sundular. 

Drama Öğretmeni Ercan Yenigül’ ün yönettiği oyunların de-
korlarını Görsel Sanatlar Bölümü müziklerini de Müzik Bölümü 
Başkanı Levent Tanman hazırladı.

Özel Marmara İlkokulu 2. Sınıf Drama Kulübü öğrencileri Ülkü 
Ayvaz’ın “Yaşasın Gökkuşağı”, 3. Sınıf Drama Kulübü öğren-
cileri Enver Aysever’in “Renkler Cumhuriyeti”,  4. Sınıf Drama 
Kulübü öğrencileri Luis Sepulveda’nın aynı adlı kitabından 
uyarlanan “Martıya Uçmayı Öğreten Kedi”, 5 ve 6. Sınıflar 
Drama Kulübü öğrencileri de Ercan Yenigül’ün yazıp yönettiği  
“Kaptan Umut” adlı oyunları başarıyla sahnelediler.

Drama Kulübü 
Dünya Çocuk Tiyatroları Günü’nü Kutladı

Drama Club Celebrated the World Day for 
Theatre for Children

MEV okullarının düzenlediği Biyoloji Proje yarışmasında, Özel 
Marmara Koleji öğrencileri hazırladıkları proje ile okullarını ba-
şarıyla temsil etmişlerdir.

The students of Marmara Private College successfully 
represented their school with the project they prepared for 
the Biology project Contest organized by MEV Schools. 

Biyoloji Proje Yarışması
Biology Project Contest
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“ELT Conference,” organized with the cooperation of Istanbul Maltepe University 
and Bodrum Marmara College and given by senior educationists for English 
teachers was held at Halikarnasos Culture Center at Bodrum Marmara College 
on Saturday, 3 May 2014. 

At the conference consisting of three parts on the methods used in education 
and training in the 21st century, the seminars “Set the Students Free As Possible 
as You Can” by “Grant Kempton; “Which Path Must Kindergarten Teachers Follow 
Towards Their Students and How Should They Approach Them” by Yasemin Gül 
Bayraktar; “Do the Instruments of Antiquity Compete with Space Technology” by 
James Gren; “Learning the Language of of the Communicator” and “Strategies for 
Lesson Planning and Effective Planning” by Steven Ogden; “Authentic Materials: 
Good Task and Bad Task” by Elena Bolel; “Teacher Motivation” by Paul Johnson, 
and “Motivating the Ones Learning Independently” by Charlotte Rance, Yasemin 
Gül Bayraktar, Gökçe Güler, Handan Baba, Tuğba Tufan, Burak Demirkazık and 
Ryan Noakes were presented.  

İngilizce öğretmenlerine yönelik olarak uz-
man eğitimciler tarafından İstanbul Maltepe 
Üniversitesi ve Bodrum Marmara Koleji 
işbirliği ile düzenlenen “ELT Conference” 
3 Mayıs 2014 Cumartesi günü Bodrum 
Marmara Koleji bünyesindeki Halikarnasos 
Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

21.yy eğitim ve öğretiminde kullanılan 
metotlar ile ilgili üç bölümden oluşan 
konferansta, Grant Kempton “Öğrencileri 
Elinizden Geldiğince Özgür Bırakın”, Yase-
min Gül Bayraktar “Anaokul Öğretmenleri 
Öğrencilerine Yönelik Nasıl Bir Yol İzlemeli 
ve Nasıl Yaklaşmalı”, James Green “İlkçağ 
Araç- Gereçleri Uzay Teknolojisiyle Yarışı-
yor mu?”,  Steven Ogden  “İletişimci Dilini 
Öğretmek”, Elena Bolel  “Otantik Materyal-
ler; İyi Görev-Kötü Görev”, Paul Johnson 
“Öğretmen Motivasyonu”, Steven Ogden 
“Ders Planlaması ve Etkili Planlama için 
Stratejiler” ve Charlotte Rance da Yasemin 
Gül Bayraktar, Gökçe Güler, Handan Baba, 
Tuğba Tufan, Burak Demirkazık ve Ryan 
Noakes’la gerçekleştirdiği “Bağımsız Öğ-
renenleri Motive Etmek” konulu seminerler 
verdiler. 

“ELT Conference” in Bodrum

Bodrum’da  
“ELT Conference”

Prep Show’da  
“Bir Deli Kaçtı”
“An Insane Escaped”  
at Prep Show

Şiir Dinletisi
Whispers of Wisdom
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Prep Show’da  
“Bir Deli Kaçtı”
“An Insane Escaped”  

at Prep Show

Marmara College “Prep Show” (Traditional End Year Show 

of the Prep Classes) was held in 11 June at Hasan Âli 

Yücel Conference Hall with the attendance of parents. 

The drama show of the prep students following their 

dance, poetry, music and short film performances in 

English, German, French and Spanish got full Marks 

from the audience. The students displaying a successful 

performance at the play “An Insane Escaped,” which 

was written and directed by English teacher Sitem Sipahi 

about an asylum runaway searched everywhere made the 

audience interrogate whether those outside or inside were 

real insanes? The dramatic performances of Counselling 

and Guidance Department Coordinator Birsel Kutlu Timirli 

and Science&Maths Department Head Hülya Tarsus at the 

play received enthusiastic applauses from the audience. 

The show ended with a coctail party. 

Marmara Koleji “Prep Show”  (Hazırlık Sınıfları Geleneksel 
Sene Sonu Gösterisi) 11 Haziran’da Hasan Ali Yücel Konfe-
rans Salonu’nda velilerin de katılımıyla gerçekleştirildi. Hazırlık 
sınıfı öğrencilerinin İngilizce, Almanca, Fransızca ve İspanyol-
ca dillerindeki dans, şiir, şarkı ve kısa film etkinliklerinin ardın-
dan sundukları tiyatro gösterisi izleyenlerden tam not aldı. Akıl 
hastanesinden kaçan bir delinin her yerde aranmasını konu 
alan ve hazırlık sınıfı İngilizce öğretmeni Sitem Sipahi tarafın-
dan kaleme alınıp yönetilen “Bir Deli Kaçtı” oyunda başarılı 
bir performans çizen öğrenciler, izleyenlere gerçek delinin 
içeridekiler mi dışarıdakiler mi olduğunu sorgulattı. Rehberlik 
Danışma Merkezi Koordinatörü Birsel Kutlu Timirli ve Fen-Ma-
tematik Bölüm Başkanı Hülya Tarsus’un da rol aldıkları oyun-
da gösterdikleri performans izleyicilerden büyük bir alkış aldı. 
Gösteri düzenlenen kokteyl ile sona erdi. 

Marmara Private College Foreign Languages Department 

staged its “English Poem Concert” on Tuesday, 13 May. 

28 students and 4 teachers attended the activity organized 

under the guidance of English Teacher Zehra Hasır with 

40 poems. In the event entitled “Whispers of Wisdom” 

students and teachers recited poems in English, German, 

French and Spanish. Can Esen enthralled the audience 

by giving a quite interesting poetry lesson as the opening 

speech of the programme. Marmara College students had 

a good time with well-selected world literature poems on 

the birth, childhood, longings, dreams, senility and losses 

of mankind and melodies accompanying these. Besides 

the students, Marmara College teachers Pınar Çırpanlı, Aslı 

Kaşdarma, Esra Kesenci, Sedat Toy and Can Esen add 

beauty to the day with the poems they recited.  
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Bodrum Marmara College exhilarated its students and the people of the peninsula 
with the Manga concert open to the public held on Saturday, 7 June 2014. 
Marmara College students said helo to holiday having fun with Manga concert. The 
street dance performed by the students at five points to invite people to the Manga 
concert was also worth seeing.

Bodrum Marmara Koleji, 7 Haziran 2014 Cumartesi akşamı okul bahçesinde halka 
açık olarak düzenlediği Manga konseri ile öğrencilerini ve yarımada halkını coşturdu. 
Marmara Koleji öğrencileri Manga Konseri’yle eğlenerek tatile merhaba dediler. Kon-
ser öncesi beş ayrı noktada öğrencilerin Manga Konseri’ne davet için yaptıkları sokak 
dansı gösterileri de görülmeye değerdi…

 Manga Konseri ile Tatile 
Merhaba 

Hello to Holiday with Manga Concert

Özel Marmara Koleji, Özel Marmara Fen Lisesi, Özel Marmara 
Anadolu Meslek Lisesi mezunları 14.kez Mezunlar Kahvaltısı’n-
da bir araya geldi. Yaklaşık 800 kişinin katıldığı kahvaltı 16 Mart 
Pazar günü Marmara Eğitim Köyü Havuz Kafeteryası’nda yapıl-
dı. Öğretmen ve çalışan personelin de katıldığı kahvaltıda keyifli 
dakikalar yaşandı. Birbirlerini uzun bir aradan sonra gören arka-
daşların kucaklaşmaları sırasında duygusal anlar yaşandı. Eski 
okul günlerini hatırlayan mezunlar yeni hayatları ve gelecekleri 
hakkında bol bol sohbet ettiler. Özel Marmara Anadolu Meslek 
Lisesi mezunlarımızdan olan Doğukan Manço da kahvaltıda ar-
kadaşları ve öğretmenleri ile hasret giderdi.

Özgörüşü “mezunlarının çocuklarını mezun etmek” olan Marma-
ra Koleji kahvaltıya katılan mezun çocuklarıyla eğlenceli dakika-
lar geçirdi. 

The graduates of Marmara Private College, Marmara Private 
Science High School and Marmara Private Anatolian Vocational 
School came together at the Graduates Breakfast for the 
14th time. The breakfast attended nearly by 800 people was 
organized on Sunday, 16 March at the Pool Cafeteria of 
Marmara Education Village. The attendants including the 
teachers and staff as well passed moments of pleasure during 
the breakfast. The embracing of friends who have not seen 
each other for years conduced to emotional moments. The 
graduates who memorialized their old school days abundantly 
conversed about their current lives and future plans. One of 
the graduates of Marmara Private Anatolian Vocational High 
School, Doğukan Manço also attended the breakfast to fulfill 
his longing with his friends and teachers.  
The graduates of Marmara College, the vision of which is to 
graduate the children of its graduates” passed entertaining 
times with their children.  

Marmara Graduates Came Together at Breakfast  
Marmaralı Mezunlar Kahvaltıda Buluştu
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In Marmara Private College, students are 

taught German, French and Spanish as 

second foreign language besides the high 

level education given in English. Modern 

Languages Days held on 4 April 2014 by 

Foreign Languages Department witnessed 

activities one beautiful than the other. At the 

program which was quite informative on the 

significance of the second language, the 

students of Marmara Education Institutions 

concernedly listened the speeches of the 

foreign exchange students who came to 

Turkey via Rotary Exchange Program about their Turkish 

learning process in Turkey. At the program, various countries 

are introduced and the birth of language, the formation 

of foreign languages as well as the differences among 

languages are told through a dynamic video recorded with 

the participation of College students. At the program during 

which the universal character of music and love as well as 

the language is emphasized, the live performances of various 

musicians besides the love song Bodo Wartke sang in 

different languages were watched with interest. 

Özel Marmara 
Koleji’nde verilen 
üst düzey İngilizce 
eğitimin yanında ikinci 
dil olarak Almanca, 
Fransızca, İspanyolca 
da okutulmaktadır. 
Özel Marmara Koleji 
Yabancı Diller Bölü-
mü tarafından 4 Nisan 
Cuma günü gerçek-
leştirilen Modern Diller 
Günü birbirinden güzel 
etkinliklere sahne oldu. 
İkinci yabancı dilin önemine ilişkin bilgilendirici ve bir o kadar 
da eğlenceli programda, Rotary Değişim PROG. ile ülkemi-
ze yurtdışından gelen yabancı öğrencilerin Türkçe öğrenme 
süreçlerini anlatan konuşmaları Marmara Eğitim Kurumu öğ-
rencileri tarafından ilgi ile izlendi. Programda; ülke tanıtımları, 
dilin doğuşu, yabancı dillerin oluşumu anlatılırken diller arası 
farklılıklar, kolej öğrencilerinin katılımı ile kayda alınan dinamik 
bir video ile anlatıldı. Müzik ve aşkın, dil kadar evrensel olu-
şunun yansıtıldığı programda, canlı müzik performansları ve 
Bodo Wartke’nin farklı dillerde aşk şarkısı da büyük ilgi ile iz-
lendi. 

Hello… Hola… Hallo… Bonjour…

Marmara Education Village 
was founded to provide 
the students a secure 
educational environment 
in the bosoms of nature, 
among the pinewoods, 
which is both close to the city 
and distant from its fast and 
exhausting tempo. Marmara 
College 9th grade students 
who have the privilege to 
receive education in such 

an education institution received their biology lessons under 
the guidance of their Biology teacher Aslı Didem Demircan in 
the woods of Marmara Education Village. During their nature 
trip, the students examined various plant species and made 
collections of leaves, seeds and flowers. They observed 
turtles, snakesi hedgehogs and grasshoppers walking in the 
woods. Then they visited Marmara College Zoo and had an 
enjoyable day with dugs, hens, turtles, ostriches, various 
bird species, peacocks, mute swans and their babies. The 
students who exhibited at the school the leaves, seeds and 
flowers they collected showed how diverse plants are there 
around the school. 

Marmara Eğitim Köyü, çam 
ormanları içinde, şehre yakın 
ama şehir yaşamının hızlı ve 
yorucu temposundan uzakta 
öğrencilerin doğanın içinde 
güvenli bir şekilde eğitim gör-
mesi amacıyla kurulmuştur. 
İşte bu kurumda eğitim gör-
me ayrıcalığını taşıyan öğ-
rencilerden Marmara Koleji 
9. sınıf öğrencileri de biyoloji 
derslerini öğretmenleri Aslı Didem Demircan’ın danışmanlığında 
Marmara Eğitim Köyü Ormanları’nda işlediler. Çıktıkları doğa 
gezisinde çeşitli bitkileri inceleyerek yaprak, tohum, çiçek ko-
leksiyonu yaptılar. Ormanda gezerken kaplumbağa, yılan, kir-
pi ve çekirgeleri gözlemlediler. Daha sonra da Marmara Koleji 
Hayvanat Bahçesi’ni gezerek ördek, tavuk, tavşan, su kaplum-
bağası, deve kuşu, çeşitli kuş türlerini, kuğu, kuğu yavrularını ve 
tavus kuşları ile bir gün geçirdiler. Topladıkları yaprak, tohum ve 
çiçekleri okulda sergileyen öğrenciler okulun etrafında nasıl bir 
bitki çeşitliliği olduğunu göstermiş oldular.

Ormanda Doğa Gezisi
Nature Trip into the Woods 
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At the Teachers-Students Football Exhibition Match 
organized on Wednesday, 11 June 2014 teachers won 
against the students. The teachers team consisting 
of Serdar Konak, Sedat Toy, Volkan Kocaman, Burak 
Demirkazık, Fuat Yağcıoğlu, Murat Üner and Mehmet 
Eren held a match with this years’ Traditional Inter-
Class Football Tournament Champion 12-B Class 
Team consisting of Görkem Başal, Eralp Ulucan, Kaan 
Acar, Selçuk Barut, Onur Öztürk, Ziya Önder and Emre 
Demirci. In the end of the match the teachers team won 
the match with the score 6-4. 

11 Haziran 2014 Çarşamba günü düzenlenen, Öğret-
men-Öğrenci Futbol Gösteri Maçı’nda galibiyet öğret-
menlerin oldu. Serdar Konak, Sedat Toy, Volkan Koca-
man, Burak Demirkazık, Fuat Yağcıoğlu, Murat Üner, 
Mehmet Eren’den oluşan öğretmenler takımı bu yılın Ge-
leneksel Sınıflar Arası Futbol Turnuvası Şampiyonu olan 
12 B sınıfı öğrencileri Görkem Başal, Eralp Ulucan, Kaan 
Acar, Selçuk Barut, Onur Öztürk, Ziya Önder, Emre De-
mirci’den oluşan öğrenci takımı karşısında sahadan 6-4 
galip ayrıldı. 

All-Teachers Team Won Out Over the Students!
Öğretmenler Karması Öğrencileri Yendi!

Every year in 14 March, that is, on the 14th day of the 3rd month, Pi day 
is celebrated by scientists and educationists from all over the world in 
commemoration of Pi number. As for the reason why this specific date is 
chosen as Pi Day, this date is expressed as 3/14 in American format of 
history and this reminds the most frequent use of Pi number. 

The high schools of Marmara Education Institutions celebrated World Pi 
Day as well with various events in which social activities, voluntariness and 
mutualization are at the forefront.  The students of Marmara College and 
other 9th grade students contributed to the event which was organized 
by 9-A class of Marmara Vocational High School under the guidance of 
their Maths teacher Gonca Canyurt. While Vocational high school students 
prepared the banners, college students decorated boards and prepared 
computer animations, Kitchen Arts Club students contributed with the 
delicious desserts and foods they cooked. The income earned from food 
sale was donated for the operation expenses of a needy child. 

14 Mart, yani 3. ayın 14. günü, ünlü matematik sabiti pi sayısı anısına bi-
limciler ve eğitimciler tarafından Pi günü olarak kutlanıyor. Bunun sebebi ise 
Amerikan tarih formatında bu günün 3/14 olarak geçmesi ve bunun pi sayı-
sının en yaygın kullanımını anımsatmasıdır.

Marmara Eğitim Kurumları Liseleri de Dünya Pi günü’nü hem sosyal etkinlik, 
hem gönüllülük hem de yardımlaşmanın ön planda olduğu çeşitli etkinliklerle 
kutladı. Meslek Lisesi 9-A sınıfı öğrencilerinin öğretmenleri Gonca Canyurt 
danışmanlığında organize ettiği güne, Kolej ve Fen Lisesi 9.sınıf öğrencileri 
de katkıda bulundular. Meslek Lisesi öğrencilerinin afişlerini, kolej öğrenci-
lerinin panoları süsleyip, bilgisayar animasyonu hazırladıkları güne Mutfak 
Sanatları Kulübü de hazırladıkları birbirinden güzel tatlı ve tuzlu yiyeceklerle 
katkıda bulundu.Yiyecek satışından elde edilen gelir, bu güzel günün anısına 
ihtiyacı olan bir çocuğun ameliyat masraflarına katkıda bulunmak için bağış-
landı.

World Pi Day

Dünya  
Pi Günü
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Within the scope of the 50th Libraries 
Week, Bodrum Private Marmara College 
teachers and students attended the 
Silent Reading Outdoors activity held 
with the purpose of popularizing the 
habit of reading every year with the motto 
of “Turkey is Reading!” at the same hour 
throughout Turkey by reading books at 
Kumlubahçe Beach. 

Özel Bodrum Marmara Koleji öğretmen 
ve öğrencileri, 50. Kütüphaneler Hafta-
sı etkinlikleri kapsamında kitap okuma 
alışkanlığının yaygınlaşması amacıyla 
“Türkiye Okuyor!” sloganı ile yola çıkılan 
ve tüm Türkiye’de aynı gün aynı saatte 
uygulanan, Açık Havada Sessiz Okuma 
Etkinliği’ne Kumlubahçe Plajı’nda kitap 
okuyarak katıldılar.

Türkiye Okuyor! Turkey is Reading!

Marmara Private School Inter-Class Football Tournament 
which is organized every year with the aim of strengthening 
the ties of friendship among the students was held this year 
in April and May with the participation of 13 classes. Marmara 
College 12-B Class came first at the end of the tournament. 

Öğrenciler arasında dostluk duygularının gelişmesi için dü-
zenlenen Özel Marmara Koleji Sınıflar Arası Futbol Turnuvası, 
Nisan ve Mayıs aylarında 13 sınıfın katılımıyla düzenlenmiştir. 
Turnuvanın sonucunda Marmara Koleji 12 B sınıfı birinci ol-
muştur.

Bodrum Marmara students 
wrote SOMA at the school 
garden to express that they 
shared the grief of the relatives 
of the mine workers who lost 
their lives at the mine accident. 

Bodrum Marmara Öğrencileri, 
Manisa Soma’da yaşanan ma-
den kazasında hayatını kaybe-
den maden emekçilerini anmak 
için okul bahçesinde SOMA ya-
zarak acıları paylaştıklarını ifade 
ettiler.

Inter-Class Football Tournament 
Sınıflar Arası Futbol Turnuvası

Soma’ya Sesleniş “Acınız Acımızdır!”
Call to Soma:“Your Grief is Our Grief !”

ETKİNLİKLERİMİZ
Our Activities
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Prep class and 9th grade students of Marmara Private College 
exhibited the Istanbul-themed poems of famous poets, which they 
wrote on various objects one interesting more than the other written 
at the poetry exhibition they held at the foyer of Marmara College 
between the dates 14-21 February. Within the scope of the exhibition 
called “Poetry is Everywhere,” the students who embroidered poems 
on objects like violin, seashell, mirror, egg, leaf, umbrella, photo frame, 
shoes and plate won the recognition of visitors with their creativity. 

Özel Marmara Koleji hazırlık ve 9. sınıf öğrencileri,14-21 Şubat tarihle-
rinde Marmara Koleji fuaye alanında açtıkları şiir sergisinde, birbirinden 
ilginç objelerin üzerine yazdıkları, ünlü şairlerin İstanbul temalı şiirlerini 
sergilediler. “Şiir Her Yerde” adı verilen proje kapsamında şiirleri keman, 
deniz kabuğu, ayna, yumurta, yaprak, şemsiye, çerçeve, ayakkabı ve 
tabak gibi objelerin üzerinde kullanan öğrenciler yaratıcılıkları ile izleyen-
lerden büyük beğeni aldılar.

Bodrum Marmara Koleji’nin üç yıl önce başlattığı Gelenek-
sel Türk Günü Bahar Şenlikleri bu yıl da 9 Mayıs Cuma 
günü çeşitli etkinliklerle okul bahçesinde kutlandı. Öğ-
rencilerin Türk kültürü, Türk tarihi, Türk coğrafyası konu-
larında araştırmaları, bilgilenmeleri, öğrenme ve öğretme 
yetilerini geliştirmeleri ve milli değerlerine sahip çıkmaları 
amacıyla gerçekleştirilen Geleneksel Türk Günü Şenliği’n-
de Bodrum Marmara Koleji kırmızı beyaza bürünmektedir. 
Öğrencilerin kendi kurduklar stantlarda ziyaretçilere çeşitli 
yöreleri her yönüyle sundukları bu şenlik hem eğitici hem 
de eğlendirici özelliğiyle dikkat çekmektedir.

The Traditional Turkish Day Festivals initiated by Bodrum 
Marmara College three years ago were celebrated this year 
at the school garden on Friday 9 May. During the Traditional 
Turkish Day Festivals which are organized with the purpose 
of having the students investigate and develop their skills on 
learning and teaching on Turkish culture, Turkish history and 
Turkish geography, Bodrum Marmara College is wrapped in 
red and white colours. This event during which the students 
present various aspects of each region on the stands that 
set up by themselves stands out with both its instructive and 
entertaining characteristic. 

“Şiir Her Yerde” “Poetry is Everywhere”

Bodrum Marmara Koleji Geleneksel Türk Günü Şenlikleri
Bodrum Marmara College Traditional Turkish Day Festivals 

ETKİNLİKLERİMİZ
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Özel Marmara Kole-
ji,13-14 Mayıs tarihleri 
arasında 2000 yılında 
trafik kazası sonucu 
vefat eden Marmara 
Koleji öğrencisi Ce-
mal Yirmibeş anısına, 
Marmara Eğitim Köyü 
Spor Tesisleri’nde 
Maltepe ilçesi ortaokul öğrencilerinin katıldığı “Genç Erkek-
ler-Genç Kızlar” kategorisinde “13. Geleneksel Cemal Yirmi-
beş Voleybol Turnuvası” düzenlemiştir.

Maltepe ilçesinde voleybol Genç Kız ve Genç Erkekler kate-
gorisinde ilk dört dereceye giren okulların davet edildiği tur-
nuva, kazanılmış iki set üzerinde oynanmıştır. İki gün boyunca 
yapılan maçlar sonunda Genç Kızlar kategorisinde birinciliği 
Hasan Şadoğlu Lisesi, ikinciliği Rezan Has Anadolu Lisesi, 
üçüncülüğü Maltepe Anadolu Lisesi, dördüncülüğü de Mar-
mara Koleji, Genç Erkekler kategorisinde birinciliği Orhan Gazi 
Lisesi, ikinciliği Handan Hayrettin Yelkikanat Anadolu Teknik 
Lisesi,  üçüncülüğü Marmara Koleji, dördüncülüğü de E.C.A 
Elginkan Anadolu Lisesi almıştır.

Çok çekişmeli geçen voleybol müsabakaları fairplay ve dost-
luğun hakim olduğu görüntülerle turnuva sona ermiştir.

Marmara Private 
College organized the 
“13th Cemal Yirmibeş 
Traditional Volleyball 
Torunament” in 9-10 
June 2014 at Marmara 
Education Village 
Sport Facilities. The 
tournament which is 
held every year in the 

memory of Marmara College student Cemal Yirmibeş who lost his 
life in a traffic accident in 2000 was carried out in the categories of 
Young Girls and Young Boys and was attended by the students of 
the secondary schools in Maltepe district. 

 In the tournament attended by the schools which ranked among 
the top four in the categories of Young Girls and Young Boys, the 
matches were played as two sets. At the end of the matches that 
lasted two days, in the category of Young Girls, Adnan Menderes 
High School won the first place, Marmara College won the second 
place, while third and fourth places went to Ö.Galileo Ö. Dora 
and Gallilei İtalian High School respectively. As for the category 
of Young Boys, the first prize went to Handan Hayrettin Yelkikanat 
Anatolian Technical High School, while the second and the third 
prizes went to Adnan Menderes High School and Marmara College 
respectively.   

The contentious matches of the tournament ended with images of 
fairplay and friendship.  

Marmara Private Secondary School Social Entrepreneurship 
Club students brought the “Yorgan” (Quilt) exhibition held within 
the scope of “Let No One Remain Under the Quilt” (Yorgan 
Altında Kimse Kalmasın) to our school in 13 February 2014 
with the cooperation of the Art without Barriers Foundation. The 
History teacher of Sarıyer Girls Technical High School, the Head 
Instructor of the EU Education and Youth Programmes and the 
Project Consultant of the Art without Barriers Foundation, Ayhan 
Nehirli shared his experiences as a difference maker during the 
interview and empathy activity he held with the students. 

Özel Marmara Ortaokulu Sosyal Girişimcilik Kulübü öğrencile-
ri, 13 Şubat 2014 tarihinde Engelsiz Sanat Derneği ile işbirliği 
yaparak “Yorgan Altında Kimse Kalmasın” kampanyasının “Yor-
gan” adlı sergisini okulumuza getirdi. Toplumda fark yaratan 
kişilerden biri olan Sarıyer Kız Teknik ve Meslek Lisesi Tarih öğ-
retmeni, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Eğitmeni ve 
Engelsiz Sanat Derneği Proje Danışmanı Ayhan Nehirli, öğrenci-
lerle bir söyleşi ve empati etkinliği yaparak paylaşımda bulundu. 

Liselerarası 13. Cemal Yirmibeş Voleybol Turnuvası
The 13th Cemal Yirmibeş Inter-High Schools Volleyball 

Tournament

Art without Barriers
Engelsiz Sanat
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The students of Marmara Private Elementary and Secondary 
Schools, who took part in musical activities of the school 
presented the fruits of their labor with a successful concert 
held on Thursday, 22 May 2014. 
Our students, who choose the art of music as a social hobby 
carried on their work in art classes after the school hours and 
in private music courses at weekends. Having made use of 
their spare time with such a precisious activity during the year, 
our students shared their beautiful concert with their families, 
teachers and friends.

Özel Marmara İlk ve Ortaokulu›nun müzik sanatı etkinliklerine 

katılan öğrencileri 22 Mayıs 2014 Perşembe günü çalışmalarını 

başarılı bir konserle izleyicilere sundular. 

Müzik sanatını, kendilerine sosyal bir hobi olarak seçen öğrenci-

lerimiz çalışmalarını, sanat derslerinde, okul çıkışlarında ve haf-

ta sonlarındaki müzik kurslarında sürdürmektedirler. Dinlenme 

zamanlarını böyle bir uğraşla değerlendiren öğrencilerimiz bu 

güzel dinletiyi aileleri, öğretmenleri ve arkadaşları ile paylaştılar.

Marmaralı Müzisyenler
Musicians of Marmara

ETKİNLİKLERİMİZ
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Marmara College Counselling 
and Guidance Department 
continues to hold meetings 
with professional doyens and 
academicians, which were 
aimed at introducing students 
to the professions they intend 
to choose in the future in the 
best way, with the activities 
named Career Days. 

Within the scope of “Career 
Days-1,” two specialists from 
the representation office of the 
State University of New York 
gave information seminars 
on “International Joint 
Undergraduate Programs.” 

Within the scope of “Career 
Days-2,” architect Dr. H. Suat 
Tuncel from the Chamber 
of Mechanical Engineers,  
architect Aysel Durgun from 

the Chamber of Architects 
and electric and electronic 
engineer Assistant Prof. 
Zehra Ceylan Çekmen from 
Maltepe University informed 
the students about their 
field of profession and their 
department. 

And within the scope 
of “Career Days-2,” İdil 
Türkmenoğlu, the Human 
Resources Director of Boyner 
Holding made an interactive 
presentation entitled “Career 
Myths” in which she answered 
questions such as “What 
are the priorities of Human 
Resources Departments 
When Choosing Employees 
Today?” and “How Should 
Students Prepare for Their 
Prospective Career during 
University Years?”  

Marmara Koleji Rehberlik Da-
nışma Merkezi, öğrencilerin 
gelecekte seçmeyi düşündük-
leri meslekleri en iyi şekilde ta-
nımaları amacıyla yıllardır mes-
leğin duayenleri ve akademis-
yenlerle buluşmaları, Kariyer 
Günleri adı verilen etkinlikler ile 
sürdürüyor.

İşte bu yıl da Kariyer Günle-
ri’nin konukları. 

“Kariyer Günleri-1” kapsamın-
da The State University of 
New York Türkiye temsilcili-
ğinden iki uzman “Uluslararası 
Ortak Lisans Programları” ko-

nusunda bilgilendirme semi-
neri vermişlerdir. 

“Kariyer Günleri-2” kapsamın-
da “Mühendislik ve Mimarlık” 
mesleklerinin tanıtılması ama-
cıyla Makine Mühendisleri 
Odası’ndan Mimar Dr. H. Suat 
Tuncel, Mimarlar Odası’ndan 
Mimar Aysel Durgun ve Mal-
tepe ÜN. Mühendislik FAK.,’n-
den Elektrik ve Elektronik Mü-
hendisi Yrd. Doç. Dr. Zehra 
Ceylan Çekmen Mimarlık ve 
Elektrik ve Elektronik MÜH. 
bölümleri hakkında öğrencileri 
bilgilendirmişlerdir.

“Kariyer Günleri-3” çalışma-
sı için Boyner Holding İnsan 
Kaynakları Direktörü İdil Türk-
menoğlu “Kariyer Mitleri” ko-
nusunda “Günümüzde insan 
kaynakları yeni alacakları ele-
manları seçerken nelere ön-
celik veriyorlar?” “Öğrenciler 
üniversite yılları boyunca iş ha-
yatına nasıl hazırlanmalı?” gibi 
sorulara cevap verilen interak-
tif bir sunum gerçekleştirmiştir.

Kariyer Günleri / Career Days

Marmara Koleji Rehberlik Danışma Merkezi tarafından yıl boyunca hem velilere hem de öğrencilere çeşitli konularda 
bilgilendirme amaçlı seminerler düzenlendi. 12. sınıf öğrencilerine yönelik “YGS-LYS Bilgilendirme”, “Sınava Doğru”, “Test 
Çözme Teknikleri, Hızlı Okuma, Doğru Kodlama”, “Sınav Öncesi Son Taktikler”, “YGS Değerlendirme ve LYS Stratejileri” 
seminerleri verilirken, velilere yönelik olarak da “2014-ÖSYM Sistemi” ve “Değişen Sınıf Geçme Sistemi-Ders Seçimi”,  
“Ailece Sınava Hazırız YGS-LYS”, “Madde Bağımlılığı ve Uyuşturucu” konulu bilgilendirme seminerleri yapıldı. Hazırlık ve 
9. sınıf öğrencilerine yönelik olarak da Türkiye Aile Sağlığı Planlama Vakfı’ndan (TAP) gelen bir uzman tarafından “Cinsel 
Sağlık Eğitimi ve Hijyen” adlı seminer düzenlendi.

Öğrenci-Veli Seminerleri
Student-Parent Seminars

Marmara College Counselling and Guidance Center organized informative seminars on various issues for students 
and parents throughout the year. While students seminars entitled “YGS-LYS Information,” “Towards the Exam,” “Test-
Solving Techniques, Speed Reading, Correct Coding,” “Last Tactiques Before the Exam,” “YGS Evaluation and LYS 
Strategies” are held for the 12th graders, informing seminars entitled “2014 OSYM System,” “Modified Grade Passing 
System – Course Selection,” “We are Ready for the YGS-LYS Exams en Famille” and “Substance Addiction and Drugs” 
were held for the parents. And the seminar entitled “Sexual Health Education and Hygiene” was given by a specialist 
from Turkey Family Health Planning Foundation (TAP) fort he prep and 9th grade students. 
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Üniversite Tanıtım Gezileri
RDM tarafından yükseköğretime hazırlık sürecinde öğrencilerin, ilgi, ye-
tenek, başarı ve kişilik özelliklerine göre doğru alanlara yönlendirilmeleri 
amacıyla üniversite ve yükseköğretim programlarına geziler yapılmakta 
ve öğrenciler akademisyenlerle buluşturulmaktadır. Bu yıl da “İstanbul 
Teknik ÜN.” ve “İstanbul ÜN.”ne tanıtım gezisi düzenlenerek Marmara 
Koleji öğrencileri ilgilendikleri mesleklerle ilgili yükseköğretim kurumlarını 
tanıma şansı bulmuşlardır.

Yükseköğretime Dokunmak
Maltepe ÜN. ile işbirliği yapılarak planlanan ve bu yıl ilk kez uygulanan 
“Yükseköğretimde Örnek Derslere Girme” uygulaması ile Marmara Kole-
ji12. sınıf öğrencileri ilgilendikleri yükseköğretim programlarının derslerine 
girerek bölümleri tanıma şansı bulmuşlardır. Bu çalışma sonunda öğren-
cilerin motivasyonlarının arttığı ve ilgilendikleri yükseköğretim programları 
ile ilgili daha sağlıklı kararlar aldıkları gözlemlenmiştir. Başarılı bulunan bu 
uygulama gelecek yıl kapsamı genişletilerek,  11. sınıfların da dâhil edile-
ceği bir çalışma olarak sürdürülecektir.

The Theraphy Journal has 
Reached Its 22nd Issue 

The Therapy journal, which has been published by the 
Counselling and Guidance department and in which many 
important subjects have been discussed for years has 
reached its 22nd issue.

Terapi Dergisi  
22. Sayıya Ulaştı

Yıllardır büyük bir özenle RDM birimi tarafından hazırlanan ve 
birbirinden önemli konuların işlendiği Terapi Dergisi, 22. sayıya    
ulaştı. 

MARMARA EĞİTİM KURUMLARI

REHBERLİK DANIŞMA MERKEZİ KÜLTÜR YAYINIDIR

YIL 2014/ SAYI 22

Dikkat Eksikliği VE HipoaktiVitE

attEntıon DEfıcıt anD HypoactıVıty

ÖDEV yapmak istEmiyorum!

ı Don’t Want to Do HomEWork!

insani Bir Durum: yalnıZlık

a Human conDıtıon: lonElınEss

mEslEki tükEnmişlik sEDromu

profEssıonal  Burnout synDromE

REHBERLİK DANIŞMA MERKEZİ
Guidance and Counselling Center
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University Familiarisation Trips
Trips to universities and other higher education institutions are arranged by the Counselling 
and Guidance Department in order to orientate the students to the right fields befitting their 
domains of interest, skills, success levels and personalit traits, and the students are brought 
together with academicians. This year familiarisation trips to Istanbul Technical University and 
Istanbul University were arranged so as to give the students the opportunity to get acquianted 
with the higher education institutions that give education on their professions of interest.  

Touching Higher Education

With the “Sample Lessons in Higher Education” application that was planned in collaboration 
with Maltepe University and held for the first time this year, the 12th grade students of Marmara 
College found the opportunity to familiarize with the departments of the higher education 
programmes they are interested in by directly attending the classes. At the end of the 
application, it was observed that the motivation of the students increased and they become 
more inclined to take healthy decisions about the higher education programmes they were 
interested in. The application which was found effective will be pursued next year, this time 
including the 11th graders with a broader scope. 

REHBERLİK DANIŞMA MERKEZİ
Guidance and Counselling Center

The CAS Certificate of Counselling and Guidance Department
RDM’nin CAS Sertifikası

Marmara Koleji RDM 
Koordinatörü Birsel 
Kutlu Timirli ve Psiko-
lojik Danışman Nevin 
Çiftel, okul ortamın-
da öğrencinin bilişsel 
performansının belir-
lenebilmesi, güçlü ve 
desteklenmesi gereken 
yönlerinin tespit edile-

bilmesi ve akademik performansını en üst düzeyde kullanabilmesi 
için nasıl önlemler alınması gerektiği ile deneyimlerini geliştirmek 
amacıyla katıldıkları CAS (Cognitive Assessment System) adlı 
mesleki kişisel gelişim PROG.nı başarıyla tamamlamış ve sertifika 
almaya hak kazanmışlardır. 

CAS geleneksel zekâ testlerinin belirleyemediği, bilişsel süreçleri 
ayrıntılı olarak belirleyen, akademik performansın etkisinden arın-
dıran, bireysel farklılıkları iyi tanımlayan, PASS teorisine dayanan 
bir performans testidir. Bir kurama dayandırılarak geliştirilen CAS; 
geniş bir yetenek yelpazesi olan, akademik başarısızlık ile ilişkili 
bilişsel güçlüklerin fark edilmesinde, öğrenme güçlüklerini tanım-
lamada daha kullanışlı olması nedeniyle diğer uygulamaların önün-
de yer almaktadır. 

Marmara College Counselling Department Coordinator 

Birsel Kutlu Timirli and Psychological Counsellor Nevin Çiftel 

successfully completed the personal development programme 

“CAS” (Cognitive Assessment System) they attended in order to 

develop their experiences on what kind of precautions are to be 

taken for the determination and the maximum use of the cognitive 

performance of the students and for the identification of powerful 

aspects of the students that should be developed. Timirli and 

Çiftel were entitled to receive CAS certificates at the end of the 

programme.   

CAS is a performance test based on PASS theory, which 

can identify in detail the cognitive processes than cannot be 

identified by conventional intelligence tests and can detach these 

processes from the effects of academic performance as well 

as being influential in defining individual differences. CAS which 

was developed on the grounds of PASS theory precedes over 

other applications due its effectiveness in recognizing cognitive 

difficulties that are related to academic inefficacy and its superior 

practicability in defining learning disabilities.   
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Bundan tam 99 yıl önce Türk halkının kaderini değiştiren, denizde ve karada yaklaşık 10 ay 
süren Çanakkale Deniz Savaşları’nda yaklaşık 213 bin Türk askeri ile 215 bin İngiliz, Fransız, 
Avustralya ve Yeni Zelanda askeri hayatını kaybetmiştir. 18 Mart Salı günü Özel Marmara Ana-
dolu Meslek Lisesi öğrencileri tarafından düzenlenen programla, başta Anafartalar Kahramanı 
Kurmay Albay Mustafa Kemal olmak üzere Çanakkale’de ve daha sonraki savaşlarda bu vatan 
için hayatlarını kaybeden, vatan topraklarına can eken tüm şehitlerimiz anılmıştır.

99 years ago, 213.000 Turkish soldiers and 215.000 English, French, Australian and New 
Zealander soldiers lost their lives at Çanakkale Sea Wars that lasted approximately 10 months. 
At the programme held by Marmara Anatolian Vocational High School students on Tuesday, 
18 March all our Çanakkale martyrs who lost their lives for this country and thereby sowed the 
seeds of future lives, Staff Colonel Mustafa Kemal, the Hero of Anafartalar  Front. 

Çanakkale’de Tarihi Değiştiren Mehmetçik
Mehmetçik who Changed History in Çanakkale

23 Nisan Coşkusu
April 23 Enthusiasm

Atatürk ilkelerini özümsemiş, vatanını ve milletini seven dünyaya ör-
nek olacak vatandaşlar yetiştiren Marmara Eğitim Kurumları, her yıl 
olduğu gibi bu yıl da 23 Nisan etkinlikleri kapsamında “Geleneksel 
Egemenlik Yürüyüşü”nü gerçekleştirdi.

Büyük küçük herkesin katıldığı geleneksel “23 Nisan Egemenlik Yü-
rüyüşü”nde öğrenciler, veliler, idareci ve öğretmenler bir araya ge-
lerek Atatürk’e ve Cumhuriyet’e olan bağlılıklarını bir kere daha gös-
terdiler. 22 Nisan Salı günü saat 12.40’da Bando Takımı eşliğinde 
yürekleri 23 Nisan coşkusu ile dolu Özel Marmara Anaokulu, Özel 
Marmara İlkokulu 1.sınıf ve İzci Gurubu öğrencileri okul bahçesin-
de toplandı. Bando Takımı’nın eşliğinde yola çıkan kortej, büyük bir 
coşku ile gerçekleştirdikleri yürüyüşü Atatürk Anıtı`nın önüne kadar 
sürdürdüler. Egemenlik yürüyüşü, bu anlamlı günü Türk çocuklarına 
armağan eden Ata`nın büstünün önünde okul bandosunun çaldığı 
müzikler eşliğinde sona erdi.

Özel Marmara İlkokulu birinci sınıf öğrencileri 10 Mayıs 2014 ta-
rihinde Hasan Ali Yücel Konferans Salonu’nda düzenlenen “Oku-
ma Bayramı” etkinliğinde “Artık Ben de Okuyorum” dediler. Anneler 
Günü öncesinde öğretmenleri ile uzun süredir hazırlandıkları birbirin-
den güzel gösterilerini velilerine sundular. Koca bir yıl okuma yazma 
öğrenmeye çalışan minik öğrenciler, en önemli günlerinden biri olan 
“Okuma Bayramı”nda çok heyecanlıydılar. Çizdikleri ilk eğik çizgiler-
den sonra, şu an defterlerini güzel yazılarla tamamlamış olmanın ve 
yaşlarının gereği olan en önemli sorumluluğu, okuma yazma sorum-
luluğunu, gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadılar.

Marmara Education Institutions raising citizens who adopt the 
principles of Atatürk, who love their country and nation and who 
set an example for the world carried out the “Traditional Sovereignty 
March” this year as in every year within the scope of April 23 
activities. . 

Through the Traditional Sovereignty March attended by people 
of all ages, students, parents, teachers and administrators once 
again showed their devotion to Atatürk and the Republic. 

Accompanied by the Brass Band Team, Marmara Private 
Kindergarten and Marmara Private Elementary School’s 1st grade 
and Tracker Group students gathered at the school garden with 
the enthusiasm of April 23 in their heart at 12.40 in April 22, 
Tuesday. The cortege that set out in company with the Brass Band 
pursued the enthusiastic march up to the Memorial of Atatürk. The 
sovereignty march ended with the music of the school band in 
front of the bust of Ata who presented this meaningful day to the 
children of the world. 

The 1st grade students of Marmara Private Elementary 
School said “I Can Read Now” in unison at the “Reading 
Fest” activity held at Hasan Âli Yücel Conference Hall in 10 
May 2014. The little students presented their parents the 
shows they prepared for a long time with their teachers 
immediately before Mother’s Day, which were one beautiful 
than the other. The little students who tried hard to learn 
to read and write all year round were very excited at the 
“Reading Fest,” one of the most important days for them. 
After the first lines they drew, they lived the happiness 
of having completed their notebooks with beautiful 
handwritings and of having realized the responsibility of 
reading and writing as the most important responsibility at 
their age.

Artık Ben de Okuyorum
I Can Read Now !
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İstanbul’da Gökçe Konseri

Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Mustafa Kemal Ata-

türk’ün Türk çocuklarına armağan ettiği ve dünyadaki tek 

çocuk bayramı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 

Bayramı Marmara Eğitim Kurumları’nın her biriminde coşku 

ile kutlandı.

İstanbul›da Marmara Eğitim Köyü’nde 10 yıldır düzenlenen 

ve karnaval tadında geçen 23 Nisan Çocuk Şenliği’nde 

çocukların da çok sevdiği sanatçı Gökçe sahne aldı. Bin-

lerce çocuk sevilen şarkıcı Gökçe’nin şarkılarıyla doyasıya 

eğlendi. Konserin yanı sıra çocuklar, şişme oyun alanların-

da, tiyatroda,  uçurtma şenliğinde, spor ve sanat etkinlikle-

rinde doyasıya eğlendi.

Gökçe Concert in Istanbul
23 April National Sovereignty and Children’s Day that 

Mustafa Kemal Atatürk, the founder of Turkish Republic 

presented to the children of the world was enthusiastically 

celeBrated at Marmara Education Village. 

At the festival which has been held by Marmara Education 

Institutions at Marmara Education Village for 10 years 

and which went with a sense of carnival, Gökçe, the 

beloved singer of children took the stage. Thousands of 

children had a good time to repletion with the songs of 

Gökçe. In addition to the concert, children had a good 

time to repletion with drama plays, inflatable playgrounds, 

kiteflying fest, sports and art activities.

Bodrum Marmara’da Özgün›le 23 Nisan 

Atatürk’ün Türk çocuklarına armağan ettiği ve dünyadaki 
tek çocuk Bayramı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı Bodrum Marmara Koleji’nde de bir şenlik 
havasında kutlandı. İstanbul›da çocukların sevgilisi Gökçe, 
İstanbullu çocukları coştururken Bodrum›da da ünlü pop 
sanatçısı Özgün Bodrum çocuklarına muhteşem bir kon-
ser verdi.

23 Nisan sabahı saat 10.00 da başlayan şenlikte okul 
bahçesine kurulan şişme oyun parklarında, gol kevgiri gibi 
çocuk oyunlarında, spor etkinliklerinde çocuklar müzik eşli-
ğinde dans edip, eğlenceli dakikalar geçirdiler. Halikarnas-
sos Kültür Merkezi’nde de  düzenlenen sanatsal etkinlikte 
çocuklar seramik hamuru ile oynayıp taşları boyadılar, elle-
rini boyayıp kağıtlara resimler yaparak 23 Nisan’ı kutladılar

23 April with Özgün at Bodrum Marmara 

23 April National Sovereignty and Children’s Day that 
Mustafa Kemal Atatürk, the founder of Turkish Republic 
presented to the children of the world as the old children 
festival in the world was enthusiastically celebrated in an 
athmosphere of festivity at Bodrum Marmara College. 
While in Istanbul, Gökçe, the beloved of children 
exhilarated the children, in Bodrum the famous pop 
musician Özgün gave a gorgeous concert to them.  

In the festival that began at 10.00 in the morning of 23 
April, children had a great time playing and dancing at 
the inflatable playgrounds set at the school garden, 
special children plays and sports activities. The children 
celebrated 23 April playing with ceramic paste, painting 
stones and drawing pictures by their painted hands. 

Marmara’da 23 Nisan Bir Başkadır!
April 23 at Marmara is Like Nothing!
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21. yüzyılın okulu olan Marmara Koleji, 2013-2014 eğitim 
öğretim yılında çağdaş dünya normlarında özelliklerle eğittiği 
öğrencilerinin mezuniyetini, 23 Haziran’da Çırağan Sarayı’nda 
düzenlenen görkemli bir balo ile kutladı. Hem İstanbul hem 
de Bodrum’da yerleşkesi bulunan Marmara Koleji’nin Çıra-
ğan Sarayı’ndaki Mezuniyet Balo’suna bu yıl ilk kez Bodrum 
Marmara Koleji öğrencileri de katılarak İstanbul Marmara Koleji 
öğrencileriyle birlikte balonun keyfini yaşadılar. Bütün bir sene 
boyunca LYS’ye hazırlanan öğrenciler Çırağan Sarayı’nın eş-
siz atmosferinde bol bol fotoğraf çektirdiler. Muhteşem saray 
mutfağından lezzetlerle başlayan gecenin ilerleyen saatlerin-
de, öğretmenleri ve arkadaşlarıyla dans eden öğrencil rin coş-
kusu görülmeye değerdi.

Gecenin sonunda okunan Marmara Eğitim Kurumları Kurucu-
su Hüseyin Şimşek’in kutlama mesajının ardından mezuniyet 
pastasını kesen mezunlar Marmara Koleji gibi bir okuldan me-
zun olmanın bir ayrıcalık olduğunu ve bu özel günün hayatları 
boyunca unutamayacakları en güzel anılardan biri olduğunu 
dile getirdiler.

Marmara College, the school of the 21st Century, celebrated 
the 2013-2014 academic year graduation of its students who 
received a world standard education with a splendid ball held 
at Çırağan Palace in 23 June. This year Bodrum Marmara 
College students attended the Graduation Ball at Çırağan 
Palace fort he first time to enjoy the pleasure of graduation 
together with their schoolmates from Istanbul Marmara 
College. The students who prepared for LYS exams along 
the year have their photos taken in the unique atmosphere 
of Çırağan Palace. In the advancing hours of the night which 
began with the incredible delicacies of the Ottoman Court 
cuisine, the enthusiasm of the students dancing with their 
friends and teachers was worthseeing. 

At the end of the night after the congratulatory address 
of Hüseyin Şimşek, the founder of Marmara Education 
Institutions, was read, the brand new graduates cut the 
graduation cake and expressed that graduating from a 
prestigious school like Marmara College was a real privilege 
and that special night was one of the most beautiful and 
unforgettable memories in their lives. 

Magnificent Graduation Ceremony at Çırağan Palace 
Çırağan Sarayı’nda Muhteşem Mezuniyet
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NAZ ÜSTENCİ GALATARASAY ÜN. İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK., SİYASET BİLİMİ

UMUT TAŞ ODTÜ,  İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK., SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ (İNG)

ALP KUZU HACETTEPE ÜN. EDEBİYAT FAK., MÜTERCİM-TERCÜMANLIK (İNG)

H.SELİM  KULEBEROĞLU YENİ YÜZYIL ÜN. MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAK., BİYOMEDİKAL MÜH.   

CEMRE ÖZTÜRK KOÇ ÜN. İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAK., PSİKOLOJİ

H.ORHAN BAYRAK
İSTANBUL TEKNİK ÜN. GEMİ İNŞAATI VE DENİZ BİLİMLERİ FAK.,  
GEMİ İNŞAATI MAKİNELERİ İŞLETME MÜH.

EGE DOĞRU EGE ÜN. EDEBİYAT FAK., AMERİKAN KÜLTÜRÜ VE EDEBİYATI

E.HAZAL ÇOŞKUN İSTANBUL ÜN. EDEBİYAT FAK., AMERİKAN KÜLTÜRÜ VE EDEBİYATI

S.OĞUZHAN DOĞAN İSTANBUL ÜN. EDEBİYAT FAK., AMERİKAN KÜLTÜRÜ VE EDEBİYATI

YAĞMUR ŞİMŞEK MALTEPE ÜN. HUKUK FAK., HUKUK

LALİN ELKATİP BİLGİ ÜN. HUKUK FAK., HUKUK

E.İLAYDA YAMAN ÖZYEĞİN ÜN. HUKUK FAK., HUKUK

A.DENİZHAN ODBAY ÖZYEĞİN ÜN. MÜHENDİSLİK FAK., İNŞAAT MÜH.

YALMAN TÜRKELİ SABANCI ÜN. MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAK., ÜRETİM SİSTEMLERİ MÜH. PROG. 

OZAN AKTUNA ÖZYEĞİN ÜN. İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK.,İKTİSAT

A.GÖKÇEN KABADAYI ÖZYEĞİN ÜN. MİMARLIK FAK., İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI

ZEYNEP PİRİMOĞLU İSTANBUL ÜN. EDEBİYAT FAK., ÇAĞDAŞ YUNAN DİLİ VE DEBİYATI

NURDAN YILDIRIM İSTANBUL ÜN. EDEBİYAT FAK., ÇAĞDAŞ YUNAN DİLİ VE EDEBİYATI

ZİYA ÖNDER YEDİTEPE ÜN. İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK., SİYASET B. VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER (İNG)

ÇAĞLA İNANIR İSTANBUL AYDIN ÜN. HUKUK FAK., HUKUK

OZANAY ÇELİK PAMUKKALE ÜN. İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK., İKTİSAT

GÜLŞAH YAZICI İSTANBUL ÜN. EDEBİYAT FAK., İNGİLİZ DİLİ VE DEBİYATI

CEREN ŞİMŞEK YEDİTEPE ÜN. İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK., İKTİSAT

GAMZE DOĞAN İSTANBUL TEKNİK ÜN. TEKSTİL TEKNOLOJİLERİ VE TASARIM FAK., MODA TASARIM

VOLKAN TANYILDIZ HACETTEP ÜN. EDEBİYAT FAK., İNGİLİZ DİL BİLİMİ (İNG) 

DENİZ ALTUĞ IŞIK ÜN. MİMARLIK VE TASARIM FAK., İÇ MİMARLIK (İNG)

MERT CİVELEK BAHÇEŞEHİR ÜN. MÜHENDİSLİK FAK., YAZILIM MÜH.   

GÖRKEM BERKİM BAŞAL MARMARA ÜN. İKTİSAT FAK., İKTİSAT (İÖ)  

MERT KAAN ACAR YEDİTEPE ÜN. TİCARİ BİLİMLER FAK., ULUSLARARASI LOJİSTİK VE TAŞIMACILIK

ONUR BAKİ ÖZTÜRK YEDİTEPE ÜN. TİCARİ BİLİMLER FAK., ULUSLARARASI LOJİSTİK VE TAŞIMACILIK (İNG)

YAVUZ SELÇUK BARUT YEDİTEPE ÜN. İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK., İŞLETME

ERALP ULUCAN YEDİTEPE ÜN. İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK., İŞLETME (İNG)  

MUSTAFA GENÇ BAHÇEŞEHİR ÜN. İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK., S.BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER (İNG)

MİRAY ALADAĞ YEDİTEPE ÜN. FEN-EDEBİYAT FAK., TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

GÜLİZ ACARTEKİN YEDİTEPE ÜN. İLETİŞİM FAK., HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM (İNG)

UMUT BATUHAN KONAN BEYKENT ÜN. FEN-EDEBİYAT FAK., İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI

ELİF TEKİŞ BİLGİ ÜN. İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK., ULUSLARARASI İLİŞKİLER İNGİLİZCE

MERT KAPKIN MALTEPE ÜN. MESLEK YÜKSEK OKULU, UÇAK TEKNOLOJİSİ PROG.

A.BERK ASAN BERKELEY UNIVERSITY MARKETING MANAGEMENT - NEWYORK

İLAYDA TÜTER DE MONTFORT UNIVERSITY LEICESTER PSYCHOLOGY- INGILTERE

TOLAY GÖKBEL KABADAYI ISTITUTO MARANGONI FASHION BUSINESS - MILANO/ITALYA

MERVE İBRAHİMİYE UNIVERSITA CATTOLICA DEL SCRO CUORE MANAGEMENT AND ECONOMICS - ITALYA

MELİH ÇELİK DE MONTFORT UNIVERSITY LEICESTER MECHATRONICS ENGINEERING - INGILTERE

ÖZEL MARMARA ANADOLU MESLEK LİSESİ 2014 ÖSYS BAŞARISI

ADI VE SOYADI KAZANDIĞI ÜNİVERSİTE ve BÖLÜMÜ

ŞEYMA NUR ÖZGÜR İZMİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK., SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ

BERK METE MALTEPE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAK., GAZETECİLİK

CEYHAN CEYHAN BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAK., REKLAMCILIK (İNG.)   

TUĞÇE MOT BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAK., REKLAMCILIK (İNG.)

AYBERK AYKIN BİLGİ ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAK., HALKLA İLİŞKİLER (İNG.) 

BUSE ŞİMŞEK MALTEPE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAK., RADYO TELEVİZYON VE SİNEMA

METEHAN METE KADİRHAS ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAK., İLETİŞİM TASARIMI

DİLARA KILIÇ BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAK., YENİ MEDYA (İNG.)

DENİZCAN YALÇIN MALTEPE ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAK., GRAFİK TASARIM

GİZEM ŞİMŞEK MALTEPE ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAK., İÇ MİMARLIK

ANAR MAMEDOV MALTEPE ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAK., GRAFİK TASARIM

GAMZE ETYEMEZ BİLGİ ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU, MODA TASARIM

ALARA HOZAN MALTEPE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAK., GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI

BUSE GÖKSU YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAK., İÇ MİMARLIK

MEHMET CAN KUŞ DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAK., İÇ MİMARLIK

ESMA ASLIBAY İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER M.Y.O., RADYO TELEVİZYON TEKNOLOJİSİ

KENAN TUNGUÇ MALTEPE ÜNİVERSİTESİ M.Y.O., HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM

BURHAN TAHA KALEMCİLER MALTEPE ÜNİVERSİTESİ M.Y.O., RADYO VE TELEVİZYON PROGRAMCILIĞI

MÜGE YARAREL MALTEPE ÜNİVERSİTESİ M.Y.O., RADYO VE TELEVİZYON PROGRAMCILIĞI

ESRA SEVİL AZUN MALTEPE ÜNİVERSİTESİ M.Y.O., HALKLA İLİŞKİLER  

OSMAN BATUHAN MIRIZ MALTEPE ÜNİVERSİTESİ M.Y.O., HAKLA İLİŞKİLER VE TANITIM

KAAN ARRAN GİBSON BİLGİ ÜNİVERSİTESİ M.Y.O., RADYO VE TELEVİZYON PROGRAMCILIĞI

EBRU ÖZBİR BİLGİ ÜNİVERSİTESİ M.Y.O., RADYO VE TELEVİZYON PROGRAMCILIĞI (İNG.)

HASAN UĞUR ERDEN OKAN ÜNİVERSİTESİ M.Y.O., RADYO VE TELEVİZYON PROGRAMCILIĞI

ÖZEL MARMARA FEN LİSESİ  2014 ÖSYS BAŞARISI

ADI VE SOYADI KAZANDIĞI ÜNİVERSİTE ve BÖLÜMÜ

NURULLAH MACUN ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAK., BİLGİSAYAR MÜH.

BÜŞRA ÖNDER YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAK., ENDÜSTRİ MÜH.

BERK SARI GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MÜHENDİSLİK FAK., ELEKTRONİK MÜH.

SAMİ CANER CÖMERT YEDİ TEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAK., GENETİK VE BİYOMÜHENDİSLİK                                                                             

ALİCAN GENGÖNÜL İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAK., MAKİNE MÜH. (İNG.)

CAN UTKU IŞIK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAK., BİLGİSAYAR MÜH.

BERK GÜLEN İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAK., ENERJİ SİSTEMLERİ MÜH. (İNG.)

BÜŞRA ACAR IŞIK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAK., ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜH.  

ECEM AYDIN BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAK., ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜH.  

GİZEM ÇAKIR YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAK., REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

MURAT KAYA YETİŞ SABANCI ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLER FAK., ÜRETİM SİSTEMLERİ MÜH. PROG. (İNG.)

BARIŞ İDER IŞIK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK VE TASARIM FAK., MİMARLIK

ECE İREM SEVEN YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAK., MATEMATİK (İNG.) 



Özel Marmara Koleji’nin uyguladığı eğitim programı,
yönetim yapısı, akademik, idari ve yardımcı personeli, 

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

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

tescillenmiş ve akreditasyon belgesini almaya hak kazanmıştır.

Özel Marmara Koleji, Uluslararası Bakalorya Organizasyonu
(IBO) tarafından MYP (Middle Years Programme) ve DP

(Diploma Programme) uygulamaya yetkilendirmiş bir okuldur.
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