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Onlar Birer Marmaralı

Habere Yön Verenlerden 
Serkan Ciner Eski Bir Marmaralı
   Özel Marmara Koleji’nin ilk mezunlarından olan Serkan Ciner, bugün 
ulusal bir gazetenin başında görevini yerine başarıyla getiriyor. 
Habertürk Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş Genel Müdür Yardımcısı Serkan 
Ciner “OKULUM MARMARA” okuyucularıyla Marmara Koleji yıllarının 
kendisine kazandırdıklarını paylaştı.
   Marmara Koleji benim sadece eğitim aldığım bir okul olmadı. Aynı 
zamanda benim iyi insanlarla tanışma şansı bulduğum, acısıyla tatlısıyla 
arkadaşlık dostluk kavramını yaşadığım, gerçekten iyi ve kaliteli 
öğretmenler tarafından rehberlik edildiğim, hayatın gerçeklerine dair 
ilkleri yaşadığım bir kurum oldu. Bugün bile en yakın dostum dediğim, 
görüşmeye devam ettiğim arkadaşlarımı Marmara Koleji'nde tanıdım.
     Ben öğrencilik yıllarımda en başarılı öğrencilerden biri değildim fakat 
dersi derste öğrenen, alıcıları kuvvetli bir öğrenciydim. Derslerimi 
geçmem gerektiği sorumluluğunu bilen, bunu yerine getirmek için ne 
yapılması gerekiyorsa onu yapan biriydim. Öğretmenlerim tarafından da 
destek gören, hareketli sosyal bir öğrenciydim. 
  Bireysel değil takım olarak uyumlu ve çalışkan olmanın başarıyı getire-
ceğini yaşayarak öğrendiğimiz bir voleybol takımımız vardı. O yıllardaki 
spor hayatımın beni sigara gibi kötü alışkanlıklardan uzak 
tuttuğunu düşünürüm. 
    Marmara Koleji'nde hem eğitim hem de sosyal yaşam olarak Türkiye 
ortalamasının üstünde iyi bir temel aldığımızı düşünüyorum. Üniversite 
eğitimi almaya Amerika’ya gittiğimde almış olduğumuz bu temelin 
önemini daha iyi anladım. 

Serkan Ciner who is Among the Shapers of 
News is an Earlier Students of Marmara 
     Serkan Ciner who is among the first graduates of Marmara Private College 
is working now as the Deputy Director General of Habertürk Journalism and 
Printing Inc. He shared with the “Okulum Marmara” magazine what the 
years at Marmara College gained himself.  
       Marmara College was not only a school that gave me education, but also 
an institution where I found the opportunity to meet goog people, I learned 
the concept of friendship with its ups and downs, I was guided by good and 
qualified teachers and tasted the firsts of what is called the reality of life. I 
met the people whom I call my closest friends and continue to see even now 
at Marmara College.   
      In my school years I was not among the most successful students but I was 
the type of student learning the lesson in the lesson and having strong 
receivers. I was aware of my responsibility of 
passing the lessons and did whatever was 
necessary for it. I was an energetic and social 
kind of student who was supported by the 
teachers as well. 
      Those years we had a voleyball team which 
made us experience the fact that acting 
harmoniously and assiduously as a team 
brings success intead of acting single-hand-
edly. I believe that my preoccupation my
sports back then kept me off from bad habits such as smoking. 
      I think that at Marmara College we had a foundation above Turkey’s 
average in terms of both education and social life. When I went to the United 
States for university education, I better grasped how important this 
foundation was.   

Marmara Koleji Mezunları 16 Mart 2014 Pazar günü
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Onlar Birer Marmaralı

Meslek Lisesi Sıralarından 
Yönetmen Koltuğuna; 
Mahmut Kaptan
  Özel Marmara Anadolu Meslek Lisesi’nin 2001 mezunu Mahmut Kaptan, 
eski bir haberci olan Ali Kaptan’ın oğlu. Ama o babasının izinden gitme-
yenlerden. Gazetecilik, habercilik yerine gönlünü dizi sektörüne kaptırıp 
çok da uzun olmayan bir süreçte yönetmen koltuğuna oturmuş. O şimdi 
“Kalaylı Saray Hoştanlı” dizisinin yönetmeni.
    Ben meslek lisesinden sonra hem üniversiteye hem de sektörde 
çalışmaya başladım. O zaman 2001 yılıydı ve ilk olarak “Ekmek Tekne-
si”nde stajyer asistan olarak işe başladım. Ondan sonra sırasıyla reji 
asistanı, devamlılık asistanı, time code asistanı oldum ve bugün artık 
yönetmenlik yapıyorum. 
   Açıkçası bizler hala sektör olamamış bir piyasada çalışıyoruz. Bu 
sektörde çalışanların çoğu mesleğe usta çırak ilişkisiyle başlamış ve 
onların sözünün geçtiği bir alan. Fakat her sektörde olduğu gibi bu 
sektörde de okullu olmanın dünyaya bakış açını geliştirme ve kuramsal 
bilgileri edinebilme gibi pek çok avantajı vardır. Bu sektörde daha çok 
tecrübenize ve bugüne kadar kimlerle çalıştığınıza bakılır.
  Çalışırken pek boş zamanımız olmuyor. Örneğin şu an sizinle röportaj 
yapıyorum ama ben neredeyse elli saattir uykusuzum. Şu günlerde bir iki 
saat uykuyla yaşıyorum, muhtemelen siz gittikten sonra bir-iki saat daha 
çalışmam gerekecek. Boş zamanım kaldığında genelde dinleniyorum. 
Onun dışında başka bir şey yapma şansım olmuyor.

From the Desks of Vocational High School 
to the Director’s Chair: 
Mahmut Kaptan
     Mahmut Kaptan, the 2001 graduate of the Marmara Private Anatolian 
Vocational High School is the son of Ali Kaptan who was a senior journalist. 
Yet he is among the ones who did not follow in the footsteps of their fathers. 
He lost his heart to TV-series sector instead of journalism or reporting, and 
sat on the director’s chair in not a too long time. Now he is the director of the 
film “Kalaylı Saray Hoştanlı.”     
    After the vocational high school I began both studying at the university 
and working in the sector. It was 2001 and I began working as a intern 
assistant in the Tv-series “Ekmek Teknesi.” Thereafter I worked as a directing 
assistant, assistant permanence and time code assistant respectively. And 
now I’m working as a director. 
    Frankly speaking, we are working in a market that couldn’t still become a 
sector. And most people working in this sector are the ones who have started 
the profession through mentor-apprentice relationship and these kind of 
people are influential in the sector. However receiving university education 
has many advantages such as improving your perspective of the world and 
having theoretical knowledge. But when we look at the operation of the 
communication market today, it may seem like there is no advantage of 
having a university degree. Few people care from which department of 
which university you are graduated in such an intensive work environment. 
With whom you have worked and how much experience you have had to 
date are considered more important in the sector. 
      You do not have much spare time when working on a film. For instance, 
now I am making an interview with you but I have not sleept for almost fifty 
hours. These days I live with only a few hours of sleep. Probably I will have to 
work after your departure. I usually spend my spare times resting. And not 
much time is left for me to do anything else. 

Havuz Kafeterya'da 14. Mezunlar Kahvaltısı'nda buluşuyor.

Mahmut KAPTAN ‘ 2
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Uluslararası Projelerimiz

United World Colleges At Marmara College
 
    United World Colleges is an England-based international organisation and 
an education movement which includes national committees of more than 
130 countries, 12 international schools in countries like Italy, Canada, Hong 
Kong, India, Norway, Singapore and the United States, and various short-term 
education programmes. United World Colleges gives a two year pre-university 
education. In the end of these two years, students receive an IB (International 
Bachelorship Programme) diploma. 
    United World Colleges’ short term project entitled “Living Together – Navigat-
ing Common Grounds” was conducted in Turkey between 2nd and 17th August 
at Istanbul Marmara Private College this year. The Project bringing together 74 
students from North Africa, Middle East and Europe aimed to instil students the 
deep responsibility that “Living Together” brings with it and encourage them to 
make their own attempt for social change. Students are accepted to the project 
by interview and are chosen according to their potential, and the values they 
add to the meaning of the world. Although only one student is admitted to the 
project every year, 12 students were given chance from Turkey as the host 
country this year.  
 The objective of the project was to discuss how can people live together in 
peace in present conditionss, focusing on subjects such as the Arab Spring, 
relations among governments, immigration and economic problems in line 
with the recent socio-political developments in Europe, Middle East and North 
Africa. At the end of the two-week programme each student prepared a 
presentation in which she/he shared her/his ideas that can be put into practice 
in her/his own country with reference to her/his direct experiences. 

  

Marmara Koleji ve ARMABEY 
    Özel Marmara Koleji, Beykent Okulları ve Yunanistan’ın Selanik 
ve Atina kentlerindeki Aristotelio, Mamalouka ve Pedagogiki 
Okulları'nın  ortaklaşa gerçekleştirdiği ARMABEY projesi’nin  2 
Kasım 2013 tarihinde yapılan planlama toplantısına  Marmara  
Koleji ev sahipliği yaptı. Proje çerçevesinde, Türk ve Yunanlı  
öğrenciler  belirlenen bir  tema üzerinde çalışarak ürettikleri 
projeleri, Nisan ayında tekrar Marmara Koleji’nde bir araya 
gelerek sunacaklar. Aristotelio Koleji ise Mart ayında düzenle-
necek olan Model United Nations Konferansı'na ev sahipliği 
yapacak. Proje kapsamındaki öğretmen değişim programıyla da 
Türk ve Yunanlı öğretmenler Şubat ayı içerisinde bir hafta süre ile 
birbirlerinin okullarında görev yapacaklar.
  Öğrencileri araştırmaya yönlendiren, sosyal ve kültürel anlamda 
gelişimlerini sağlayan ve yaratıcılık becerilerini ortaya çıkarmaları 
için teşvik eden ARMABEY projesi, eğitim adına atılan önemli bir 
adımdır.

Marmara College and ARMABEY 
 
   Marmara College hosted the meeting of ARMABEY 
Project held jointly by Marmara Private College, Beykent 
Schools and the schools of Aristotelio, Mamalouka and 
Pedagogiki in Thessaloniki and Athens on 2 November 
2013. Within the scope of the project, Turkish and Greek 
students will come together again at Marmara College in 
April to present the projects they produce on a particular 
theme. Aristotelio College will host Model United Nations 
Conference which will be held in March. As part of the 
teacher exchange programme, Turkish and Greek teachers 
will interchange schools for a week within the scope of the 
project.
     ARMABEY as a project which aims at orienting students 
to research, support their cultural and social improvement 
and encourages them to reveal their creative skills is an 
important step taken in the name of education.

Birleşik Dünya Kolejleri Öğrencileri 
Marmara Koleji’nde
    Birleşik Dünya Kolejleri, İngiltere başlangıçlı bir uluslararası organizasyon 
olup  İtalya, Kanada, Hong Kong, Hindistan, Norveç, Singapur, Amerika 
Birleşik Devletleri gibi 12 ülkede uluslararası 12 okulu, 130’dan fazla ülkede 
ulusal komiteyi ve çeşitli kısa programları kapsayan bir eğitim hareketidir. 
Birleşik Dünya Koleji üniversite öncesi 2 yıllık eğitim vermektedir. Bu 2 yılın 
sonunda öğrenciler IB (Uluslararası Bakalorya Programı) diploması alırlar. 
  Birleşik Dünya Kolejleri’nin “Living Together – Navigating Common 
Grounds” isimli kısa dönem projesi bu yıl Türkiye’de 2-17 Ağustos tarihleri 
arasında İstanbul Özel Marmara Koleji’nde gerçekleştirilmektedir. Kuzey 
Afrika, Orta Doğu ve Avrupa’dan toplam 74 genci bir araya getiren proje 
“Birlikte Yaşam” �krinin getirdiği derin sorumluluğu aşılamakta ve  sosyal 
değişiklik için kendi girişimlerini oluşturmalarını sağlamaktadır. Her 
ülkeden sadece bir öğrencinin katılma şansı elde ettiği projeye öğrenciler 
bir mülakatla kabul edilmekte ve potansiyellerine, dünyaya katacakları 
değerlere göre seçilmektedirler. Ev sahibi ülke olan Türkiye’den ise 12 
öğrenciye bu şans tanınmıştır.
    Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da son zamanlarda sosyal ve politik
gelişmeler doğrultusunda, Arap Baharı, hükümetler arası ilişkiler,
göçmenlik ve ekonomik sorunlar gibi konular üzerine yoğunlaşarak
bugünkü şartlarda en iyi şekilde nasıl bir arada yaşanabileceği tartışma-
larını ve paylaşımlarını hede�eyen proje içerisinde; kimlik, politika, sivil
toplum, göç ve çok kültürlülük, çatışma ve eğitim tema günleri yer
almıştır. İki hafta süren programın sonunda her öğrenci yaşadığı dene-
yimlere dayanan ve kendi yaşadığı toplumda hayata geçirilebilecek �kirleri-
ni paylaştığı bir sunum hazırlamıştır.
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Uluslararası Projelerimiz

   21-24 Kasım 2013 tarihleri arasında Hollanda’nın Amsterdam 
şehrinde gerçekleşen, çeşitli ülkelerden ve yüzlerce okuldan birçok 
delegenin katıldığı ECIS konferansında eğitim ve öğretim adına 
gerçekleştirilen yeniliklerin konuşulduğu, çeşitli uluslararası okulların 
yaptığı çalışmaların paylaşıldığı paneller ve workshoplar düzenlen-
miştir. Konferansa, Özel Marmara Koleji’ni temsilen Okul Müdürü 
MehmetAlkan ve Müdür Yardımcısı Nur Şahin, Özel Marmara İlk ve 
Ortaokulu Müdürü Hande Engür Bozkurt,ve Uluslararası Okullar 
Konseyi’ne başvuran olan Özel Bodrum Marmara İlk ve Ortaokulu 
Müdürü Burak Güneşi katılmışlardır. Konferans sebebiyle Amsterdam’a 
giden grup aynı zamanda NOVA Meslek Yüksek Okulu’nu ziyaret 
ederek ortak çalışmalar yapmak adına okul müdürü ve öğretmenleri ile 
toplantılara katılmışlar ve eğitim öğretim hakkında bilgi edinmişlerdir. 
Dört gün süren bu konferansta uluslararası birçok bağlantı sağlanmış 
ve konferans okullarımız adına çok başarılı geçmiştir.

ECIS Toplantısı Amsterdam’daydı The Annual ECIS Meeting was Held in Amsterdam

   The annual ECIS meeting was held in Amsterdam, Holland between 21 and 
24 November 2013 with the participation of delegates from hundreds of 
schools from various countries. In the meeting where innovations in the field 
of education and training were discussed, various panels and workshops 
were conducted during which various international schools presented their 
studies. On behalf of Marmara Education Institutions the School Principal 
Mehmet Alkan, Assistant Principal Nur Şahin, Marmara Private Elementary 
and Middle Schools Principal Hande EngürBozkurt, English teacher Elif 
Bozkurt and Bodrum Marmara Private Elementary and Middle Schools 
Principal Burak Güneşi attended the conference. The group that went to 
Amsterdam by virtue of the conference also visited NOVA Vocational High 
School and conducted a meeting with the school master and teachers in 
order to carry out joint works and to get information about their education-
al practices. In the conference which lasted four days, the representative 
group established many connections putting signature under a successful 
conference on behalf of Marmara Education Institutions. 

Marmara Koleji MUN Takımı ve 
DŞMUN
  Darüşşafaka Eğitim Kurumları'nın  4-5 Kasım 2013 tarihleri arasında 
düzenlediği DŞMUN (DARÜŞŞAFAKA MODEL UNITED NATIONS)  konfe-
ransına, Marmara Koleji MUN takımı öğrencileri Batuhan Konan, Özgür 
Şahinoğlu, Merve İbrahimiye, Lalin Elkatip, Melih Çelik ve Rotary 
Değişim Öğrencisi Austin Britt, Marmara Koleji Akademik Koordinatörü 
Nur Şahin ve Coğrafya Öğretmeni Necef Zaloğlu liderliğinde katıldılar. 
Konferansta "Çin" delegesi kimliğinde "Silahsızlanma","Çevre","Siya-
set","İnsan Hakları" konularında İstanbul’daki çeşitli okullardan gelen 
delegelerle birlikte görüş alışverişinde bulunarak çözüm önerileri 
getiren MUN takımı Marmara Koleji'ni başarıyla temsil etmişlerdir.
Rotary Değişim Öğrencisi Austin Britt’in komitede yaptığı konuşmanın 
bir bölümünü aşağıda web adresinden izleyebilirsiniz.

The MUN Team of Marmara College and 
DŞMUN
 
  The MUN (Model United Nations) Team students Batuhan Konan, Özgür 
Şahinoğlu, Merve İbrahimiye, Lalin Elkatip, Melih Çelik and Rotary 
exchange student Austin Britt  attended the DŞMUN conference held by 
Darüşşafaka Education Institutions on 4th and 5th Novermber 2013 under 
the guidance of Nur Şahin, the Academic Coordinator of Marmara College 
and Necef Zaloğlu, the geography teacher. Having attended the conference 
as China delegates, the MUN Team swapped notes on issues of “disarma-
ment,” “environment,” “politics” and “human rights” with other delegates, 
proposed solutions and successfully represented Marmara College.  

 http://youtube/RZadQK01xF0
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Başarılarımız

The Success at CESOL Exams 

  331 students of Private Marmara Primary and Secondary School who 
succeeded in the CESOL examination held by Cambridge University, one of 
the most rooted and credible universities in the world in the 2012-2013 
education year received their certificates in the ceremony held on Wednes-
day, 9th October 2013.  
    In the ceremony, İnanç Çil, the director of the Exams Department of 
British Council gave a speech on the importance of exams. In her speech, 
İnanç Çil indicated that Cambridge University which gives English 
Language Competence Certificate to students by measuring their linguis-
tic skills is one of the most prestigious and credible exam. She also 
remarked that in the exams that 3 million students in the world and 25 
thousand students in Turkey attended, the students of Marmara Primary 
and Secondary Schools gained a success above the average of Marmara 
Region and of Turkey last year as they do every year. İnanç Çil stated that 
high-brow schools orient their srudents to these exams which measure 
four linguistic skills of the students, namely listening, understand-
ing, reading and writing. 

Özel Bodrum Marmara Koleji IB 
Aday Okulu Statüsü Kazandı
    Özel Bodrum Marmara Koleji’ne Uluslararası Bakalorya Diploma 
Programı'nı (IB DP) uygulamak üzere IBO tarafından aday okul statüsü 
tanındı. Özel Bodrum Marmara Koleji, beş yıldır Özel İstanbul Marmara 
Koleji’nde uygulanmakta olan Uluslararası Bakalorya Diploma Programı 
(IB DP) uygulamak üzere harekete geçti.
    Geçtiğimiz Nisan ayında adaylık statüsü için hazırlıklarına başlayan 
Özel Bodrum Marmara Koleji’nin çabaları sonuç verdi ve 24 Ekim tarihi 
itibariyle “aday okul” statüsünü kazandı. şimdilerde “yetkilendirme” 
sürecini yaşayacak olan özel Bodrum Marmara Koleji öğrencilerine, Eylül 
2015 yılından itibaren "Uluslararası Bakalorya" diplomasını  vermek üzere 
hazırlıklarını tamamlamış olacaktır.

International Bachelorship Diploma 
Programme is Being Implemented at 
Bodrum Marmara College 
 
    Bodrum Private Marmara College has been given the status of candidate 
school by IBO [International Bachelorship Organization] to implement the 
International Bachelorship Diploma Programme. Private Bodrum Marmara 
College took action to implement the International Bachelorship Diploma 
Programme (IBDP) which has been implemented by Istanbul Marmara 
College for five years.  
    The endeavours of the Bodrum Marmara College which has begun to 
make provisions for the status of candidate school last April came to fruition 
and it has gained the status of “candidate school” by 24th October. Bodrum 
Marmara College entered the process of “authorisation” at the moment will 
have completed the provisions for giving international bachelorship 
diploma to its students by September 2015.   

CESOL Sınavlarındaki Başarı

   Dünyanın en eski ve güvenilir üniversitelerden biri olan Cambridge 
Üniversitesi’nin, her yıl 135 ülkede yaklaşık 3 milyon adaya uyguladığı 
CESOL sınavlarına 2012-2013 eğitim öğretim yılında Özel Marmara İlk 
ve Ortaokulu’ndan katılarak başarılı olan 331 öğrenciye sertifikaları 9 
Ekim 2013 Çarşamba günü Hasan Ali Yücel Konferans Salonu’nda 
yapılan bir törenle verildi. Öğrenciler heyecanla bekledikleri sertifika-
larını alarak coşku dolu anlar yaşadılar.
   Törene British Council Türkiye Sınavlar Birimi yöneticisi İnanç Çil de 
katılarak bir konuşma yaptı. Konuşmasında, dil becerilerini ölçerek 
öğrencilere İngilizce Dil Yeterlilik Belgesi veren Cambridge Üniversitesi-
nin dünyanın en saygın ve güvenilir sınav merkezlerinden biri olduğun-
dan söz etti. Dünyada 3 milyon ve Türkiye’de 25 bin öğrencinin katıldığı 
bu sınavlarda, Marmara eğitim Kurumları’nın her yıl olduğu gibi geçen 
yıl yapılan sınavlarda da İstanbul, Marmara Bölgesi ve Türkiye ortalama-
larının üzerinde bir başarı elde ettiğini belirtti. Bu sınavların, öğrencile-
rin 4 dil becerisini, dinleme ve anlama, okuma ve anlama, konuşma, 
yazma ölçüldüğünü belirtti ve ancak kendine güvenen, iddialı okulların 
öğrencilerini bu sınavlara yönlendirdiğini belirtti.
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Başarılarımız

Avrupa Gençlik Parlamentosu Seçimlerinde Büyük Başarı!
Avrupa Gençlik Parlamentosu’na İki Öğrencimiz Seçildi
     Özel Marmara Koleji 11-B sınıfından Zeynep Karasar ve 11-D sınıfından Cem Candan   14.Avrupa Gençlik Parlamentosu’nda 20 okuldan 130 katılımcı 
arasından başarılı bulunarak 20-24 Şubat 2014 tarihinde Ankara'da yapılacak 2nd International AnkaraYouth Forum (2. Uluslararası Ankara Gençlik 
Forum)na Türkiye delegasyonu üyesi olarak  seçildiler
   Avrupa Gençlik Parlamentosu’nun Türkiye’deki tek temsilcisi ve yetkili mercii olan EYP Türkiye Ulusal Seçim Konferansları ile ülkemizi yurtdışında 
temsil edecek delegasyonları seçmeye, Avrupa’nın en prestijli gençlik faaliyetlerini gerçekleştirmeye devam ediyor.
8-11 Kasım 2013 tarihinde İstanbul’da düzenlenen (14th National Selection Conference Of EYP Turkey) Avrupa Gençlik Parlamentosu 14. Ulusal Seçim 
Konferansı’na EYP Kulübü Danışmanları Tarih öğretmeni Zülal Eroğlu ve İngilizce öğretmeni Aslı Kaşdarma rehberliğinde katılan Ceren Denizli, 
Zeynep Karasar, Melih Çelik, Merve İbrahimiye, Özgür Şahinoğlu, Cem Candan isimli öğrenciler yaptıkları başarılı komite çalışmaları ile etkin rol 
oynadılar.
     Avrupa Gençlik Konferansı'nda Türkiye'yi temsil edecek delegelerin seçimi amacıyla düzenlenen konferansta jüri tarafından İngilizce dil yeterliliği, 
genel motivasyon, bilgi düzeyi, liderlik vasıfları, aktif katılım ve takım çalışması uyumluluğu kriterleri ile değerlendirilme yapıldı. 
Uluslararası delege seçilen Zeynep Karasar ve Cem Candan Avrupa Gençlik Parlamentosu Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Cem Horasan ve jüri ekibi 
tarafından tebrik edilmiş, Özel Marmara Koleji Akademik Koordinatörü Nur Şahin tarafından da kutlanarak onur belgesi verilmiştir.

Great Success In The Elections Of European Youth Parliament! 
Our Two Students are Elected for the European Youth Parliament  
      Private Marmara College students Zeynep Karasar from the 11-B Class and Cem Candan from the 11-D Class are elected among 130 participants from 20 
schools as the Turkish delegation member for the 2nd International European Youth Forum which will be held in Ankara within the scope on 20-24 February 
2014. 
    The EYP Turkey which is the only representative and competent authority of the European Youth Forum continues to select the delegations that are to 
represent our country abroad with its National Elections Conferences and to carry out the most prestigious youth facilities.  
     Marmara College students Ceren Denizli, Zeynep Karasar, Melih Çelik, Merve İbrahimiye, Özgür Şahinoğlu and Cem Candan who attended the 14th 
National Selection Conference of EYP Turkey held on 8-11 November 2013 in Istanbul with the counselling of their history teacher Zülal Eroğlu and their 
English teacher Aslı Kaşdarma as the EYP Club advisors played an active role in the parliament with their successful committee studies.   
      In the conference that is held with the purpose of selecting the delegates who will represent Turkey in the European Youth Parliament, evaluations were 
made on the basis of English language proficiency, general motivation, knowledge level, leadership skills, active participation and teamwork adaptation 
capabilities. 
    Our students Zeynep Karasar and Cem Candan who were elected international delegates were congratulated by Cem Horasan, the Chairman of the 
Executive Board of European Youth Parliament Association, the jury committee and Nur Şahin, the Academic Coordinator of Private Marmara College before 
taking their certificate of honour.   
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Liselerarası Münazara 
Turnuvası'nda Çeyrek Final
    23-24-25 Kasım 2013 tarihlerinde Kadir Has Üniversitesi'nde düzen-
lenen Liselerarası Münazara Turnuvası'na katılan Özel Marmara Koleji 
Münazara Kulübü öğrencilerinden Ezgi Polat, Deniz Doğar, Ilgın Uçar 
ve Melisa Ulufi turnuvada çeyrek finale çıkmaya hak kazanmışlardır.

İstek Okulları Münazara 
Turnuvası’nda Çeyrek Final
    27-29 Aralık 2013 tarihlerinde İstek Kemal Atatürk Lisesi’nde düzen-
lenen Geleneksel İstek Okulları Münazara Turnuvası’nda Özel Marmara 
Koleji Münazara Kulübü öğrencileri Deniz Doğar, Ilgın Uçar, Melisa 
Ulufi ve Naime Önal iki takım olarak yarışmışlardır. "Otopsi", "Alternatif  
Gerçeklik", "Siyaset"," Sağlık", "Eğitim" ve "Sosyal Yaşam" konularındaki  
maçlar sonrasında turnuvada çeyrek finale çıkmışlardır. 

Quarter-Final at the Inter-High School 
Moot Tournament 
    The students of the Moot Club of Private Marmara College, Ezgi Polat, 
Deniz Doğar, Ilgın Uçar and Melisa Ulufi who attended the Inter-High 
School Moot Tournament held between 23rd and 25th November 2013 at 
Kadir Has University were entitled to advance the quarter-final.

Quarter-Final at the Conventional Moot 
Tournament of Istek Schools
     The students of the Moot Club of Private Marmara College, Deniz Doğar, 
Ilgın Uçar, Melisa Ulufi and Naime Önal competed in the Conventional 
Moot Tournament of Istek Schools that was held between 27th and 29th 
December 2013 at Istek Kemal Atatürk High-School as two teams. And they 
were entitled to advance the quarter-final following the matches held on 
issues such as “autopsy,” “alternative reality,” “politics,” “health,” 
“education” and “social life.” 

5. Özel Okullar Birliği 
Münazara Turnuvası'nda 
Marmara Münazara Kulübü Farkı

   Umut Taş, Ezgi Polat, Deniz Doğar, Melisa Ulufi ve Naime Önal'dan 
kurulu 2013 yılının Türkiye ikincisi Özel Marmara Koleji Münazara Kulübü, 
bu yıl beşinci kez düzenlenen Özel Okullar Birliği Münazara Turnuvası'nın 
ilk ayağında Anadolu yakasındaki okullarla yarıştı. 21-22 Ekim 2013 
tarihleri arasında Irmak Okulları’nda  turnuvada öğretmenleri Selcan 
Çelik rehberliğinde "Seçim Kampanyaları", "Kara Liste Uygulamaları" gibi 
konuları tartışan Münazara Kulübü öğrencileri beş maçın beşini de 
kazanarak turnuvanın ilk ayağını başarıyla tamamlamışlardır. 

Münazara Kulübü Durmak Bilmiyor!
The Moot Club Knows No Bounds!

Marmara Moot Club Unicity 
at the 5th Private Schools Association 
Moot Tournament 
 The Turkey Runner-Up of 2013, the Moot Club of Private Marmara College 
consisting of Umut Taş, Ezgi Polat, Deniz Doğar, Melisa Ulufi and Naime 
Önal competed with the schools at the Anatolian side in the first leg of the 
Private Schools Association’s Moot Tournament which was held for the fifth 
time this year. In the tournament that was held on 21st and 22nd October 
2013 at Irmak Schools, the students of the moot club discussed issues such 
as “electorial campaigns” and “Blacklist practices” under the guidance of 
their teacher Selcan Çelik and successfully completed the first 
foot of the tournament winning five of five matches.  
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Melisa, 1. Türkiye Çocuk ve 
Medya Kongresi'nde 
“Medya İzleme Kurulu”na Seçildi
    Özel Marmara Anadolu Meslek Lisesi 11 A sınıfı öğrencisi Melisa Demir, 
1. Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi’nde büyük bir başarı göstererek 
önümüzdeki 4 yıl boyunca çalışmalarını sürdürecek olan Medya İzleme 
Kurulu'na seçildi.
    Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, Çocuk Vakfı, Radyo ve 
Televizyon Üst Kurulu tarafından medyanın olumlu ve olumsuz etkilerini 
tartışmak, sorun büyümeden harekete geçmek amacıyla, 14-15 Kasım 
2013 tarihlerinde  İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Sergi ve Kongre 
Salonu’nda düzenlenen, açılışını Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın,  
başkanlığını Prof. Dr. Haluk Yavuzer, genel yönetmen ve sözcülüğünü 
Çocuk Vakfı Başkanı Mustafa Ruhi Şirin'in yaptığı kongrede Türkiye'nin 
çeşitli bölgelerinden seçilerek gelen 116 çocuk delege ile birlikte iki gün 
boyunca komisyonlarda çalıştı. "İnternet, medya gerekli ancak kontrollü 
olursa..." adlı yazısını başarıyla sunan Melisa Demir, komisyon çalışma-
larında aktif rol alması sonucu önümüzdeki 4 yıl boyunca çalışmalarını 
sürdürecek olan Medya İzleme Kurulu'na seçilerek kongre bitiminde 
diğer 11 üyeyle birlikte tüm izleyenlere tanıtıldı. 
   Kongreye Tv haberciliği dersi öğretmeni İlknur Akgün tarafından 
hazırlanan ve okulunu çok iyi bir şekilde temsil eden öğrencimiz ve 
1. Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi'yle ilgili tüm bilgiye 
http://www.cocukvemedyahareketi.org/tr  ulaşılabilir.

Melisa Is Elected to the Media Monitoring 
Board at the 1st  Children and 
Media Congress, Turkey
     Melisa Demir from the 11A Class of Private Marmara Anatolian Vocational 
High School achieved a great success at the !st Children and Media 
Congress in Turkey and was elected to the Media Monitoring Board which 
will carry on its work for the next four years. 
   The 1st Children and Media Congress organized by The Directorate Gener-
al of Press and Information, Children’s Foundation and Radio and Television 
Supreme Council with the intent to discuss the negative and positive 
influences of the media and to make a move before the problem aggravates 
was conducted at Lütfi Kırdar Exhibition and Congress Hall on 14th and 
15th November 2013 in Istanbul. In the Congress inaugurated by the Deputy 
Prime Minister Bülent Arınç, Prof. Dr. Haluk Yavuzer took part as the 
president and Mustafa Ruhi Şirin, the president of Children’s Foundation as 
the general director and spokesman. Yavuzer and Şirin worked with the 116 
child delegates coming from various parts of Turkey during two days. Melisa 
Demir who successfully delivered a speech entitled “Internet and media are 
Necessary but On the Condition That They are Under Control" was elected to 
the Media Monitoring Board which will carry on its work for the next four 
years, and was introduced to the audience with the other eleven delegates 
at the end of the congress.  
   We wish our student Melisa Demir who was prepared for the congress by 
İlknur Akgün, the teacher of TV Journalism class and ably represented her 
school, success for her further studies.Further information on Children and 
Media Congress, Turkey is available at 
http://www.cocukvemedyahareketi.org/tr  

http://www.cocukvemedyahareketi.org/tr

Melisa Demir Medya Hareketine Yön Verenlerden Biri!
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Irmak Karadeniz İle 
Ceren Özdemir'in  AFS 
Başarısı
    Özel Marmara Koleji 9-A sınıfı öğrencisi Irmak 
Karadeniz ile 10-A sınıfı öğrencisi Ceren 
Özdemir, AFS tarafından düzenlenen yazılı ve 
sözlü sınavlarda başarı göstererek, 2014-2015 
eğitim ve öğretim yılında öğrenimlerini 
"Değişim Öğrencisi" olarak yurtdışında yapmaya 
hak kazanmışlardır

AVAZ Gençlik Dergisi 
10. Sayıya Ulaştı
   Marmara Eğitim Kurumları’nın süreli yayını 
olan ve Özel Marmara Anadolu Meslek Lisesi 
öğrencileri tarafından hazırlanan “AVAZ” adlı 
gençlik dergisinin 10. sayısı Ocak ayında yayım-
landı. Öğrencilerin gerçekleştirdikleri röpor-
tajlarla haberlerden oluşan “AVAZ” altı ayda bir 
yayımlanmakta ve Marmara Meslek Lisesi öğren-
cileri için profesyonel bir uygulama alanı 
olmaktadır.

İstanbul Satranç Turnuvası 
Birinciliği Marmara'nın

The Success of 
Irmak Karadeniz and 
Ceren Özdemir in the AFS
    Private Marmara College students Irmak Karad-
eniz (from 9-A) and Ceren Özdemir (from 10-A) 
showed success in the oral and written portions of 
the AFS (American Field Service) exam and gained 
the right to study abroad as exchange students in 
the academic year 2014-2015.  

Marmara Came First at Istanbul Chess 
Tournament 
    İstanbul School Sports Chess Tournament was held with the cooperation 
of Provincial Directorate for National Education and Provincial Directorate 
of Sports & Youth Services at Üsküdar Youth Center between 6 and 10 
January 2014. Our five students attended the tournament that was held 
with the attendance of 451 students in the four categories of Littles (gener-
al), Littles (girls), Junior (general) and Junior (girls), and ably represented 
Marmara Education Institutions with the successful results they got. 
The students who were placed in the tournament are entitled 
to join the prospective �nals of MEB Turkey. 

AVAZ Youth Magazine has 
Reached Its 10th Issue
   The 10th issue of AVAZ Youth Magazine, the 
periodical of Marmara Education Institutions, 
which is prepared by the students of Marmara 
Private Anatolian Vocational High School has 
been published this January. AVAZ consisting of 
the interviews made by students is published 
semi-annually and functions as a professional 
application field fort he students of Marmara 
Vocational High School. 

   6-10 Ocak 2014 tarihlerinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik Spor 
Hizmetleri İl Müdürlüğü işbirliği ile Üsküdar Gençlik Merkezi'nde 2014 
İstanbul Okul Sporları Anadolu Yakası Birinciliği Satranç Turnuvası 
düzenlendi. Minikler (genel), Minikler (kızlar), Küçükler (genel) ve 
Küçükler (kızlar) olmak üzere 4 kategoride toplam 451 öğrencinin 
katılımıyla gerçekleştirilen turnuvaya Marmara eğitim Kurumları'nı 
temsilen katılan beş öğrenci başarılı sonuçlar alarak okullarını en iyi 
şekilde temsil etmişlerdir. 
Dereceye giren öğrenciler ileri bir tarihte yapılacak olan MEB Türkiye 
finallerine katılma hakkı elde etmişlerdir. 
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Bade'den Üçüncülük
   Marmara Koleji'nin gurur kaynağı olan öğrencilerinden Badenur 
Turoğlu,  Senkronize Yüzme Türk Milli Takımı sporcusu olarak 2013 yılının 
Aralık ayında katıldığı Türkiye Yüzme Federasyonu Kupası'nda Senior Yaş 
Grubu Solo üçüncülüğünü kazanmıştır. 
   Anaokulundan beri Marmara Eğitim Kurumları öğrencisi olan, ilkokul 
üçüncü sınıftan beri de senkronize yüzme sporu yapan Badenur Turoğlu 
haftanın her günü en az dört saat Marmara Üniversitesi’nin Anadolu 
Hisarı’ndaki tesislerinde antrenmanlarını aksatmadan sürdürüyor. 
Marmara Üniversitesi Senkronize Yüzme Kulübü sporcusu olan Badenur  
Turoğlu aynı zamanda 2010 yılından beri Türk Milli Takımı’nın da bir 
sporcusu. 

Kickboks Ayak Birincisi 
Bora Urçar
  Kickboks sporuna gönül veren Marmara Koleji 9-C sınıfı öğrencisi Bora 
Urçar, Temmuz ayında İstanbul'da düzenlenen Özel Kulüpler Arası 
Kickboks Müsabakaları'nda ayak birinciliği elde etmiştir.Türk Milli 
Takımı’nın da bir sporcusu. 

Third Prize from Bade
    Badenur Turoğlu, one of the students who being a source of pride for 
Marmara College  won the third prize in the senior age Solo category in the 
Swimming Federation Cup, Turkey which she attended in December 2013. 
Badenur Turoğlu who is the students of Marmara Education Institutions 
since kindergarten and a sychronized swimmer since the third grade of 
primary school, continues her training at Marmara University’s gymnasium 
without delay, at least for four hours a day every week. Badenur is a sporter 
of Marmara University’s Synchronized Swimming Team as well as of the 
Turkey National Team since 2010. 

Bora Urçar, 
the First of Kickbox Feet
  Marmara College 9-C Class student Bora Urçar who set his heart on 
kickbox sport won the first place in Private Clubs Kickbox Contests held in 
Istanbul in July 2013.  

Selin, The Beautiful Face 
of The Synchronized Team 
Swimming  
     Marmara College students Selin Ünser, the 
sporter of the National Sychronized Swimming 
Team since 2011 continues to play a part in the 
successes of her team. Selin played a big part in 
her team’s getting the runner-up prize by 
coming in sixth in the category of 13 to 15 and 
fourth in duet category in the Swimming 
Federation Cup, Turkey in December 2013. 

Senkronize 
Takımının Güzel 
Yüzü Selin 
   Senkronize Yüzme Türk Milli Takımı'nın 2011 
yılından beri sporcusu olan Marmara Koleji 
öğrencisi Selin Ünser takımının başarılarında 
pay sahibi olmaya devam ediyor. 2013 yılının 
Aralık ayında katıldığı Türkiye Yüzme Fede-
rasyonu Kupası'nda, 13-15 Yaş Kategorisi'nde 
Solo altıncılığı ile Düet dalında dördüncülük 
kazanan Selin Ünser, takımının Türkiye 
ikinciliği almasında büyük bir rol oynamıştır. 

Senkronize Yüzme Türk Milli Takımı'nda İki Marmaralı
Two Marmara Students in the National Synchronized Swimming Team
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2013 Artistlik Buz Pateni Türkiye 
Şampiyonu 
İlayda Bayar
    Marmara Koleji 9-C sınıfı öğrencisi İlayda Bayar Aralık ayında 
İstanbul'da yapılan 2013 Artistlik Buz Pateni Türkiye Şampiyonası'nda 
Novice Bayanlar kategorisinde Türkiye Şampiyonu olmuştur.  Silivri Kapı 
Buz Pisti’nde 8 kulüpten 58 sporcunun katılımıyla Minik, Novice, Junior 
ve Senior kategorilerinde düzenlenen şampiyonaya İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Spor Kulübü sporcusu olarak katılan İlayda Bayar Artistik Buz 
Pateni'nde Marmara Koleji'nin gururu olmayı sürdürüyor. 

Tenis'in Altın Kızı 
Irmak Karadeniz
    Tenis sporuna küçük yaşlarda başlayan Marmara 
Koleji 9-A sınıfı öğrencisi Irmak Karadeniz 2013 
yılının  Temmuz ayında Amerika’nın Boston şehrinde 
düzenlenen 10. Rahanis Park Open Tenis Turnu-
vası'nda Bayanlar A Grubunda  Birincilik kazanarak 
büyük bir başarı elde etmiştir.

İlayda Bayar,
2013 Turkey Champion of Figure Skating 
   Marmara College 9-C Class student İlayda Bayar won the championship 
medal in Novice women’s category of Turkey Figure Skating Championship 
2013, held in December. İlayda Bayar attended the championship at Silivri 
Kapı Skating Rink that was held with the attendance of 58 sporters from 8 
clubs as the sporter of Istanbul Metropolitan Municipality Sports Club. With 
her successes İlayda continues to be a source of pride for Marmara College.  

Irmak Karadeniz, 
the Golden Girl of Tennis
   Marmara College 9-A Class student Irmak Karadeniz 
who has started tennis at early ages gained a consider-
able success by winning the first place in the category 
of A Group Women at the 10th Rahanis Park Open 
Tennis Tournament held at Boston, U.S. in July 2013.  

Tuğçe'den 
Binicilikte Birincilik
   Özel Marmara Koleji öğrencisi Tuğçe Tuncay, 
2013 yılı Haziran ayında Kemer Country Club’da 
düzenlenen Binicilik Kupası‘nda Binicilik 
dalında İstanbul Birinciliği kazanmış ve Marma-
ra Koleji'nin spordaki altın isimlerinden biri 
olmuştur.

Riding Grand Prize from 
Tuğçe 
Marmara Private College student Tuğçe Tuncay 
won the first prize Istanbul at Horse-Riding Cup 
held at Kemer Country Club in June 2013, becom-
ing yet one of the golden names of Marmara 
College in sports. 
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Sosyal Sorumluluk Projelerimiz

“Doğadaki 
İnsan”
  Özel Marmara Koleji, lise 
çağındaki öğrencilere Türkiye'nin 
kırsal yapısını, doğal özelliklerini, 
ekonomik ve kültürel yapısını 
daha yakından tanıtılmasını 
amaçlayan "Doğadaki İnsan" adlı 
projeye Coğrafya Öğretmeni 
Sedat Toy’un danışmanlığında 
başladı. “Doğadaki İnsan” adlı 
proje, altı yıldır benzer projeleri 
hayata geçiren, aynı amaç için bir 
araya gelmiş sekiz farklı okulun katılımıyla iki yıllık bir 
süreye yayılmış, geniş kapsamlı ve karşılıklı gelişim içeren 
bir projedir. Bu projede Marmara Koleji ile birlikte ortak 
çalışacak doğa adamı ve belgeselci Serdar Kılıç da yer 
alacak. Projenin çalışma alanını seçmede ve 
yönlendirmede öğrencilere destek olan Serdar Kılıç, 
yapılacak çalışmalarla öğrencilere doğayı, araziyi, köy 
yaşamını ve mücadeleyi öğretmenin yanı sıra “insan – 
doğa” ilişkisini tekrar kurarak önemli bir köprü görevi 
görecektir. Böylece hedeflenen doğadan kopmuş, şehir 
yaşamına adapte olmuş öğrencilerin tekrar doğaya 
dönerek geleceklerini iyi yönlendirmelerinin doğal 
yaşamı daha iyi tanımaktan geçtiği gerçeğini görmelerini 
sağlamaktır. Projenin çalışma alanı olarak Bolu İli Seben 
İlçesi Alpagut Köyü seçilmiştir. Proje için uygun birçok 
özellik barındıran Alpagut Köyü’ne danışman öğretmen-
ler 28 Eylül’de bir keşif gezi düzenlemiş, 11 Ekim 2013 
tarihinde de öğrenciler Serdar Kılıç’ın proje sunum 
toplantısına katılarak kendilerini nasıl bir çalışmanın 
beklediğini öğrenmişlerdir. Öğrencilerin köye keşif gezisi 
de 2 ve 9 Kasım 2013 tarihlerinde gerçekleşmiştir. Öğren-
ciler proje kapsamında sosyokültürel, yapısal, mimari ve 
ekonomik gelişim, turizm, restorasyon ve köy ortamında 
üretim gibi alanlarda çalışmalarını sürdüreceklerdir.

“Human in Nature”
Marmara Private College 
commenced the project entitled 
“Human in Nature” that aims at 
acquainting high school students 
with the rural structure, natural 
characteristics, economic and 
cultural profile of their country more 
closely with the counseling of 
geotgraphy teacher Sedat Toy. The 
“Human in Nature” is a wide-rang-
ing project which is conducted with 
the attendance of eight schools that 
has been carrying out this kind of 

projects for six years and come together with for the same 
purpose; a two-year project aiming at mutual improve-
ment. Serdar Kılıç, the documentarist and man of nature 
will work in cooperation with Marmara Private College 
within the scope of the Project. Kılıç who supports the 
students in choosing the field of study and guidance will 
enlighten the students about nature, field conditions, 
village life and struggle as well as serving as a bridge in 
reestablishing the relation between human and nature. 
The objective of the project is to reestablish the relation 
between nature and the students who are detached from it 
and adapted to city life, and to make them see the fact that 
shaping their future depends partly on returning to nature 
and knowing it better.   Alpagut Village in Seben district of 
Bolu has been chosen as the field of study of the Project. The 
advisors arranged an expedition of discovery to the village 
on 28th October 2013, and the students attended the 
presentation meeting conducted by Serdar Kılıç and 
learned what kind of work is waiting them. Then the 
students went to the village for discovery on 2nd and 9th 
November. They will carry on a work on fields such as the 
socio-cultural, structural, architectural and economic 
conditions of the village as well as tourism, restoration and 
production in the village environment. 
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Sosyal Sorumluluk Projelerimiz

     Sosyal medyada son günlerde en çok takip edilenler listesinin başında 
yer alan VİNE Fenomenleri, Anıl İlter, Halil Söyletmez, Aykut Yılmaz ve 
Serhat Osman Karagöz, 29 Kasım Cuma günü Marmara Eğitim 
Kurumları’ndaydı. 

     VINE phenomena Anıl İlter, Halil Söyletmez, Aykut Yılmaz and Serhat 
Osman Karagöz who are at the top of the most followed list recently visited 
Marmara Education Institutions on Friday, 29th November. 

     Vine Turkey crew made a cheerful interview at Hasan Âli 
Yücel meeting room with the students of Marmara Private 
College, Science High School, Vocational High School and 
the eighth-grade students of Marmara Secondary School 
who had been on examination marathon for two days, to 
support the “Make A Wish” Project which Marmara Private 
Anatolian Vocational High School has been pursuing for 
four years in cooperation with the Make A Wish Society, 
Turkey. The telephone interview made with Eylül Mestan 
who could not attend the meeting because of her movie 
shootings was broadcasted live. Serdar Konak, the 
principal of Marmara Private Vocational High School and 
İlknur Akgün, the teacher of vocational classes and the 
supervisor of the “Make a Wish” Project presented 
plaquets to Anıl İlter, Halil Söyletmez, Aykut Yılmaz and 
Serhat Osman Karagöz for their support to social 
responsibility projects. 
     At the end of the interview the phenomena who shot a 
vine for the project and shared it with the whole room 
were met with attention by the students. 
News: İlknur Akgün

“Make A Wish” Meeting With Vine  Phenomena 

     Özel Marmara Anadolu Meslek Lisesi’nin Make A Wish 
Bir Dilek Tut Türkiye Derneği ile ortaklaşa olarak dört 
yıldır sürdürdüğü Hayalimi Paylaş projesine katkıda 
bulunmak için, Özel Marmara Koleji, Fen Lisesi, Meslek 
Lisesi, Özel Marmara Ortaokulu 8. sınıf öğrencileriyle 
Hasan Ali Yücel Salonu’nda buluşan VİNE Türkiye ekibi 
neşeli bir söyleşi yaptı. Bu söyleşiye film çekimleri 
nedeniyle katılamayan Eylül Mestan’la yapılan telefon 
görüşmesi de salondaki izleyicilere dinletildi. Sosyal 
sorumluluk projelerine destek vermeyi amaç edinen 
Anıl İlter, Halil Söyletmez, Aykut Yılmaz ve Serhat 
Osman Karagöz’e katkılarından dolayı Özel Marmara 
Anadolu Meslek Lisesi Müdür Muavini Serdar Konak ve 
Meslek Dersleri öğretmeni ve Hayalimi Paylaş projesi 
sorumlusu İlknur Akgün tarafından plaketleri takdim 
edildi.
       Söyleşi sonunda Hayalimi Paylaş projesi için tüm 
salonla bir vine çekerek paylaşan fenomenler, isteyen 
her öğrenciyle de vine çeken ve fotoğraf çekilen 
öğrencilerden yoğun bir ilgi gördü. 

        Fenomenleri İle

“Hayalimi Paylaş” Buluşması
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Her şey 
Lösemili Çocuklar Yaşasın Diye!
   Özel Marmara Liseleri Yayın İletişim Kulübü ve Özel Marmara Meslek 
Lisesi 11 A sınıfı öğrencileri dört yıldır olduğu gibi 2014’e girerken yine 
okul koridorlarında açtıkları stantlarda Lösemili Çocuklar Vakfı yararına 
lösemiyi yenmiş gençlerin tasarladığı “2014 LÖSEV Ata Takvimi” ve 
lösemili çocukların anneleri tarafından üretilen “LÖSEV Dükkan” 
ürünlerinin satışını yaptılar. Marmara Eğitim Kurumları’nın yardımse-
ver bireyleri tarafından ilgiyle karşılanan ürünlerden elde edilen gelir 
dernek görevlilerine teslim edilmiş ve öğrenciler LÖSEV tarafından 
teşekkür belgesiyle ödüllendirilmiştir.

ship ofAlternative Life Association, 
Turkey Vodafone Foundation, 
Ministry of Development and United 
Nations Development Programme 
since 2008 aims at participation of 
handicapped people in social life by 
way of art. Our students Özge Topal, 
Betül Sıtkı, Gülru Ece Üstünay, Elif 
Daşdemir, Ezgi Polat, Ilgın Uçar and 
Gizem Hasgül has been working 
voluntarily for the project since 9th 
November 2013. 
   The sensible students od Private    
Marmara College take part in art 
workshops in the fields of vocal, 
rhythm, dance, film, photography, 
DJ, instrument, drawing and design 
with the handicapped youngters and 
by this way support the facilities held 
within the project which presents 
everyone equal opportunity of 
participation with its motto of “Art for 
Everyone.”
 

Düşler Akademisi
    Alternatif Yaşam Derneği, Türkiye Vodafone Vakfı, Kalkınma Bakanlığı ve

Dreams Academy
    The “Dreams Academy” is a Project which has been run with the partner-

Everything and All for Making the 
Children with Leukemia Live!
    Publication and Communication Club of Marmara Private High Schools 
and the students of the 11-A Class opened stands in the school corridors in 
support of  LÖSEV (The Foundation for Children with Leukemia) and sold 
“2014 LÖSEV Atatürk Calendar” designed by youngsters who overcame 
leukemia and the LÖSEV shop products produced by the mothers of 
children with leukemia as they have done for four years. The income 
generated from the products that are welcomed warmly by the charitable 
individuals of Marmara Education Institutions was delivered to the officers 
of the foundation and the volunteer students were awarded with certificate 
of appreciation by LÖSEV. 

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ortaklığın-
da engelli bireylerin sanat yoluyla sosyal hayata 
katılımını hedefleyen ve 2008 yılından bu yana 
yürütülmekte olan “Düşler Akademisi” projesinde 
Özge Topal, Betül Sıtkı, Gülru Ece Üstünay, Elif 
Daşdemir, Ezgi Polat, Ilgın Uçar ve Gizem Hasgül 
isimli öğrenciler, 9 Kasım 2013 tarihinden beri 
gönüllü olarak çalışmaktadırlar.
    Özel Marmara Koleji’nin duyarlı öğrencileri, 
“Herkes için sanat” yaklaşımı ile herkese eşit 
katılım olanakları sunan öncü ve model bir proje 
olan Düşler Akademisi’nde, vokal, ritm, dans, film, 
fotoğraf, DJ, enstrüman, resim ve tasarım gibi 
çeşitli sanat atölyelerinde engelli gençlerle bir 
araya gelerek yapılan çalışmalara destek 
olmaktadırlar
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Maltepe Üniversitesi 
Tıp Fakültesi 
Koridorlarında 
Marmara Kolejli 
Gençler
   Özel Marmara Koleji 11. sınıflarından18 
öğrenci, 9 Kasım 2013 tarihinden bu yana 
Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastane-
si’nde bir sosyal sorumluluk projesinde 
gönüllü olarak çalışırken bir yandan da "Tıp 
Fakültesi", "Hastane Ortamı" ve "Tıp Çalışanı 
Olma" konularında üniversiteye hazırlık 
sürecinde gözlem yapma olanağı 
bulmuş oluyor. 
   Her hafta çarşamba günleri 15.00-17.00 
saatleri arasında proje koordinatörü Serpil     
Okumuş Cenan rehberliğinde, Maltepe 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde 
çocuk, fizik tedavi ve göz klinikleriyle,
laboratuvar servisinde çalışan Erim Can 
Özçınar, Aybüke      Göler, Mürat Üner, Kaan 
Dönmez, Damra Korkut, Aleyna Güven, Ece 
Tezseven, Kaan  Özdemir, Ayça Aner, Hilal 
Demirci, Ramazan Mengi, Tarık Alp Sarı, Eren 
Özler, Rana  Batır, Şeyda Nur Yılmaz, Betül 
Sıtkı, Ilgın Uçar, Ezgi Polat ve Cem  Candan 
adlı gönüllü  öğrencilerden ikisi de engelli 
bir hastaya bilgisayar eğitimi vermektedirler. 

Marmara Collegians at the 
Corridors of Maltepe 
University, Faculty of 
Medicine
   Eighteen eleventh grade students of Private 
Marmara College has found the opportunity to 
make observations on “the faculty of medicine,” 
“hospital environment” and “sense of being a 
faculty of medicine personnel” in the process of 
university preparation while working as 
volunteers for a social responsibility project 
held by Maltepe University, Faculty of Medicine 
since 9th November 2013 tarihinden.  
  The volunteer students Erim Can Özçınar, 
Aybüke Göler, Mürat Üner, Kaan Dönmez, 
Damra Korkut, Aleyna Güven, Ece Tezseven, 
Kaan Özdemir, Ayça Aner, Hilal Demirci, 
Ramazan Mengi, Tarık Alp Sarı, Eren Özler, Rana 
Batır, Şeyda Nur Yılmaz, Betül Sıtkı, Ilgın Uçar, 
Ezgi Polat and Cem Candan work in the 
pediatry, physiotherapy and eye clinics as well 
as in the laboratory service between 15.00 and 
17.00 every Wednesday under the guidance of 
the Project coordinator Serpil Okumuş Cenan. 
Two of the voluntary students also gives 
computer training to a handicapped patient. 

"Yılbaşı Etkinliği" İle 
Yardım Kampanyası
   Modern Diller Kulübü  ile Özel Marmara Anadolu Meslek Lisesi 
işbirliğinde, 27-31 Aralık 2013 tarihleri arasında düzenlenen "Yılbaşı 
Etkinliği" ile, Özel Marmara Anadolu Meslek Lisesi’nin bir ilköğretim 
okuluna yapacağı yardım kampanyasına destek vermek, yeni yıla 
girerken okulumuzda olumlu ve umutlu bir ortam yaratmak 
amaçlamıştır.
     Özel Marmara Koleji fuaye alanında Noel Baba fotobloğuyla  fotoğraf 
çekimi yapan,okul koridorlarında yılbaşı kurabiyeleri satan Modern 
Diller Kulübü  ve Meslek Lisesi öğrencilerinin elde ettiği gelir ile yardım 
edilecek okula kırtasiye malzemeleri alınmıştır.

Aid Campaign via "New Years Event”
      The objective of the “New Years Event” held with cooperation of the 
students of Modern Languages Club and Private Marmara Vocational High 
School between 27th and 31st December was both to support the aid 
campaign that was organized by Private Marmara Vocational High School 
for an elementary school and to create a positive and hopeful atmosphere 
in our school on entering the new year.  
  Stationary equipment was bought for the supported elementary school 
thanks to the income that the students earned by taking photos with Santa 
Claus in the lounge and selling new year cookies in school coridors. 
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  Özel Marmara İlk ve Ortaokulu’nun 
sorumluluk sahibi öğrencilerinin ÇEP 
etkinlikleri kapsamında Fen Labor-
atuvarı Öğretmeni Sevinç Ersoy 
rehberliğinde yıllardır başarıyla 
sürdürdüğü şişe kapağı, atık yağ ve 
atık pil toplama kampanyaları bu yıl 
da aynı hızla sürüyor. Birinci dönem-
de ailesinin de desteğiyle Bilecik’ten 
bile kargoyla getirterek topladığı 56 
kilo şişe kapağını okula getiren 4-A 
sınıfından Serra Cantimur ve 
geçtiğimiz yıl 60 kilo kapak toplayan 
4-L sınıfından Ege Ökmen sorumlu-
luk bilinçleriyle ve projeye verdikleri 
katkıyla öne çıkan isimler oldu.
  Geçtiğimiz öğretim yılında 1250 kilo 
kapak toplayarak 6 adet tekerlekli 
sandalye alan ve ihtiyaç sahiplerine 
teslim eden öğrenciler, okuldaki her 
birime destekleri için teşekkür ediyor 
ve kendilerine yardım edilmesinin 
sürmesini bekliyorlar.

 The bottle cap, waste oil and battery 
collection campaigns that have been 
carried out for years within the scope of 
ÇEP activities by responsible students 
of Marmara Private Elementary and 
Secondary Schools under the guidance 
of Science Laboratory teacher Sevinç 
Ersoy are continuing with the same 
motivation this year as well. 
4-A student Serra Cantimur who in the 
first semester brought 56 kilos of bottle 
caps from Bilecik with the support of 
her family and 4-L student Ege Ökmen 
who collected 60 kilos of bottle caps 
last year became the prominent figures 
of the campaign with their sense of 
responsibility and contirution to the 
project. 
   Having collected 1250 kilos of bottle 
caps the students bought 6 wheel 
chairs and delivered them to the 
owners. They express their gratitude to 
any and every unit of the school and 
expect continued contribution from 
them.  

TEMA Vakfı ile 
Türkiye Çöl Olmayacak!
   
    23 Aralık 2013 Pazartesi günü Hasan Ali Yücel Konferans Salonu’nda 
gerçekleştirilen “Türkiye Çöl Olmasın” konulu erozyon sunumu TEMA 
Vakfı gönüllü öğretmenleri tarafından gerçekleştirildi. Üç ayrı bölüm 
halinde gerçekleşen sunumlar Özel Marmara Anaokulu öğrencileri, Özel 
Marmara İlk ve Ortaokulu öğrencileri tarafından ilgi ile karşılandı Çeşitli 
görüntülerle desteklenen sunumda, Özel Marmara İlkokulu öğrencilerine 
“Meşe palamudu nasıl ekilir?”, “Neden meşe palamudu ekin, diyoruz” gibi 
konularda bilgi verildi. Öğrencilere meşe palamudu dağıtıldı. Öğrencilerin 
karşılıklı interaktif olarak gerçekleştirdikleri ikinci sunumda “Küresel 
ısınma” konuları üzerinde duruldu ve pratik uygulamalı bilgiler verildi.

With TEMA Foundation, Turkey Won’t Become a Desert!
      The volunteer teachers of TEMA Foundation made a presentation on erosion entitled “Don’t Let Turkey Become a Desert” at Hasan Âli Yücel Conference 
Hall on 23 December 2013. The presentation delivered in three parts was attended with interest by the students of Marmara Private Kindergarten and 
Marmara Private Elementary & Secondary Schools. The presentation which was supported with slides, the students got information on titles such as “How is 
acorn tree planted?” “Why do we suggest planting acorn?” Then acorn seedlings were distributed to students. In the second part of the presentation which 
was held interactively, the issue of “global warming” was emphasized and the students were given practical information. 

Marmara’da Atık Yağ, Şişe Kapağı, 
Pil Toplama Kampanyalarına Devam

Go on the Waste Oil, Bottle Cap and 
Battery Collection Campaigns at Marmara
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RDM Seminerleri

Nörolog 
Dr. Bülent Madi ve 
“Çoklu Zekâ”
    Nörolog Dr. Bülent Madi’nin “Çoklu 
Zekâ” konulu semineri 11 Eylül 2013 
tarihinde tüm lise öğretmenlerinin 
katılımı ile gerçekleşti. “Öğrenme Stilleri” 
Marmara Eğitim Kurumları liselerinde 
RDM’nin öğrencilere uyguladığı, bireysel 
sonuçların ve sınıf profillerinin oluş-
turulduğu bir uygulamadır. Elde edilen 
bu veriler ders öğretmenleri ile paylaşılır, 
öğretmenlerin de bu verileri kullanarak 
öğrenciyle temas kurması beklenir. Dr. 
Bülent Madi’nin interaktif gerçekleşen 
semineri, öğretmenlerin bu konuda 
daha somut neler yapabilecekleri, merak 
ettikleri ve kişisel gelişimleri açısında 
verimli ve keyifli bir çalışma oldu.

Neurologist 
Dr. Bülent Madi and 
“Multiple Intelligence”
     The seminar of the neurologist Dr. Bülent 
Madi on “Multiple Intelligence” was 
conducted on 11th September 2013 with 
the attendance of teachers. “Learning 
Styles” is a practice that is applied to the 
students by the Guidance and Counseling 
Center of Marmara Educational Institu-
tions. In this practice the indivual results 
and class profiles are formed and the are 
shared with the class teachers who are 
supposed to contact with the srudents 
using these data. The interactive seminar of 
Dr. Bülent Madi was a beneficial and jovial 
study that gave an idea about what the 
teachers can concretely do in this respect 
and contributed to their self-improvement.  

Prof. Dr. Betül Çotuksöken Öğretmenlerle
     Maltepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Betül Çotuksöken, lise öğretmenlerine yönelik “Çocuklar İçin Felsefe” konulu seminer 
verdi. 02 Eylül 2013 tarihinde gerçekleşen bu seminerde öğretmenlerin merak ettikleri sorulara cevap veren Çotuksöken, 21. yüzyılda eğitim 
dünyasının gelişen ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de felsefe ile iç içe olması gerektiğini vurguladı. 
       Prof. Dr. Betül Çotuksöken’in “Hedef Koyma Geleceği Planlama” konulu semineri ise önceki seminerin devamı niteliğindeydi. 05 Eylül 2013 tarihin-
de gerçekleşen bu seminer, Marmara Eğitim Kurumları liselerinde yıllardır sürdürülen “Danışmanlık Sistemi”nin daha sağlıklı uygulanmasında,  
öğretmenlerin kendini yenilemesi ile kişisel gelişimleri açısından oldukça verimli geçti.

Prof. Dr. Betül Çotuksöken was with the Teachers
      Prof. Dr. Betül Çotuksöken, the Dean of the Faculty of Science and Literature at Maltepe University gave a seminar entitled “Philosophy for Children” for 
high school teachers. In the seminar that was conducted on 2nd September 2013 Çotuksöken answered the questions of the teachers and emphasized that 
the education world should commune with philosophy as it does in developing countries. 
      And in the seminar of Prof. Dr. Betül Çotuksöken which was entitled “Setting Goals, Planning the Future” served as the continuation of the former seminar. 
The seminar that was conducted on 5th September 2013 was fruitful in terms of providing that the “Counseling System” applied for years in Marmara 
Educational Institutions be applied more efficiently. The seminar proved to be productive also in terms of the renewal and self- improvement of teachers. 
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Öğrenci Birliği 
Başkanı 
Berat  Dumankaya
   Rehberlik Danışma Merkezi tarafından 
Marmara Eğitim Kurumları Liseleri'nde 
her yıl büyük bir heyecanla yapılan 
Öğrenci Birliği Başkanlık seçimleri, ekim 
ayında gerçekleşmiştir. Özel Marmara 
Koleji 11-B sınıfından Berat Dumankaya 
ile Özel Marmara Anadolu Meslek Lisesi 
11 A sınıfından Mert Osman Sürmen 
oluşturdukları beşer kişilik ekipleriyle; seçimler öncesinde, başkan 
seçildikleri takdirde okulumuza getirecekleri yenilikler, diğer yapacak-
ları çalışmalar hakkında propaganda konuşmaları ve tanıtım çalışmaları 
yapmışlardır. Bu propaganda sürecinin sonunda 22 Ekim'de tüm lise 
bölümlerinde hazırlanan sandıklarda kapalı oy sistemi ile yapılan seçim 
sonucunda Berat Dumankaya, Orhun Özçelik, Zeynep Karasar, Ceren 
Denizli, Mehmet Aydınol ve Ramazan Can Gür   'ten oluşan ekibiyle 
2013-2014 Eğitim-Öğretim yılı Öğrenci Kurulu Başkanı seçilmiştir.  

The Chairman of 
Students’ Union is 
Berat Dumankaya
     The elections for the chairman of Students’ 
Union excitedly held every year at Marmara 
Education Institutions High Schools by 
Counselling and Guidance Center was held 
on October this year. Marmara Private 
College student Berat Dumankaya from 11-B 
and  Marmara Private Vocational High 
School student Mert Osman from 11-A gave

propaganda speeches and held promotional activities with their quintet 
teams on the innovations they promised to bring and other prospective 
services. Following this propaganda process, in the wake of the elections 
that were made by closed- box at all high school units on 22 October 2013, 
Berat Dumankaya was elected as the chairman of Students’ Union for the 
2013-2014 academic year with his team consisting of  Orhun Özçelik, 
Zeynep Karasar, Ceren Denizli, Mehmet Aydınol and Ramazan Can Gür. 

Madde Bağımlılığı ve 
Uyuşturucu Semineri
“Madde Bağımlılığı ve Uyuşturucu” konulu 
bilgilendirme semineri her sene olduğu gibi bu yılda 
tüm lise öğretmenlerine RDM Koordinatörü Birsel 
Kutlu Timirli tarafından 04 Eylül 2013 tarihinde 
sunuldu. Bu seminerler bilgilendirici, önleyici bir 
çalışma olması açısından öncelikli tutulmakta, her yıl 
öğretmenlere ve velilere özel ayrı olarak 
yapılmaktadır.

Seminar on Drug 
Addiction and Drugs
   The informative seminar on “Drug Addiction and 
Drugs” was given to high school teachers the Guidance 
and Counseling Coordinator Birsen Kutlu Timirli on 4th 
September this year as was every year. These seminars 
are attached priority in the sense that they are informa-
tive and preventive studies, and are given separately to 
teachers and parents every year.    

“21.Yüzyılda Ebeveyn Olmak”
    Marmara Eğitim Kurumları Özel Marmara Koleji Rehberlik Danışma Merkezi tarafından 26 Aralık 2013 
Perşembe günü anaokulunun tüm şubelerinden ilkokul, ortaokul ve üç lisenin velilerine yönelik olarak  
“21. Yüzyılda Ebeveyn Olmak” konulu bir seminer düzenlenmiştir. Velilerin yoğun ilgisinin görüldüğü 
semineri bu konunun uzmanlarından Maltepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü 
Başkanı Prof. Dr. Nermin Çelen vermiştir.
    Velilerin bilinçlendirilmesi amacıyla düzenlenen seminerde ergenlik döneminin, ailelerin çocukları 
üzerindeki dikkatlerinin en yoğun olması gereken bir dönem olduğu, ancak en güzel tarafının da 
eninde sonunda bitecek olması, hiçbir anne-babanın çocuğuyla ilgili yetersiz kalmayı istemeyeceği 
fakat dikkatimizden kaçan noktalar olabileceği vurgulandı. Bu zor dönemde kendimizi veya çocuğu-
muzu suçlamak yerine, durumu analiz edip bulguları değerlendirebileceğimiz, ergenin, davranışlarına 
rehberlik edecek değerleri kazanmasını ve sosyal yönden sorumluluklarını öğrenmesi konusunda nasıl 
yardım edebileceğimiz örneklerle anlatıldı. Ergenin tüm gereksinimlerini karşılayan ve ergenin 
yaşamında etkili olan toplumsal kurum ise aile olduğunun altı çizildi.

“Being a Parent in the 21st Century”
       The seminar entitled “Being a Parent in the 21st Century” was held by the Counselling and Guidance Center of Marmara Private College on 26 December 
2013 for all the parents of Marmara Education Institutions from kindergartens, elementary and primary schools to the three high schools. The seminar 
attended to with interest by the parents was conducted by Prof. Dr. Nermin Çelen, the head of the department of Psychology, Arts & Sciences Faculty of 
Maltepe University. 
       In the seminar that was intended for the conscious raising of parents, Prof. Dr. Nermin Çelen emphasized that puberty is a period when families should be 
most interested in their children’s behaviours, but what is good about this period is that it is not endless. Çelen pointed out that no parent wants to remain 
incapable of taking care of his/her child, yet there are points that may go unnoticed all the time. Çelen indicated that in this challenging period, parents 
should analyse the given situation and evaluate the data at hand instead of blaming their children. Çelen also illustrated how parents can help the adoles-
cent acquire the values and social responsibilitiesb that will guide his/her behaviours. In the seminar, it was particularly highlighted that the 
basic institutiton which meets all the requirements of the adolescent and is most effective on his/her life is the family.  
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Gezilerimiz

Selanik’te… 
Ata’nın Evinde…
10 Kasım’da…
   Cumhuriyetimizin kurucusu ulu 
önder Atatürk’ün, 1881 yılında 
doğduğu ve babası Ali Rıza Bey’in 
vefatına kadar yaşadığı eski adresiyle 
Selanik'in Koca Kasım Paşa Mahallesi, 
Islahhane Caddesi olan bugünkü 
adresiyle Aya Dimitriya Mahallesi, 
Apostolu Pavlu Caddesi 75 numaradaki 
ev “Atatürk Evi” olarak bir müzeye 
dönüştürülmüş ve her 10 Kasım’ da 
ziyaretçilerle dolup taşmaktadır.
         Özel Marmara Koleji öğretmen ve 
öğrencilerinden oluşan bir grup 10 
Kasım törenleri için Selanik’te Ata’nın 
doğduğu bu evin bahçesinde onun 
huzuruna çıktılar. Ona şükranlarını 
sundular.

In Selanik… At the 
House of Atatürk…
On 10  November…
  The house at Islahhane Avenue of Kasım 
Paşa district, Selanik, the new address of 
which is No. 75 Apostolu Pavlu Avenue, 
Aya Dimitriya district is the house in 
which Atatürk was born in 1881 and 
lived till the death of his father Ali Rıza 
Bey. The house which was converted into 
a museum swarms with visitors every 10 
November.
    For 10th November ceremonies, a 
group of teachers and students from 
Marmara Private College came into the 
presence of Atatürk in the garden of 
the house he was born, and expressed 
their gratitute towards him. 

Marmaralı Cumhuriyet Bekçileri 
Ata'nın Huzurunda 
   Özel Marmara İlkokulu dördüncü sınıf öğrencileri, Atatürk'ün huzuruna 
çıkarak şükranlarını sunmak amacıyla  öğretmenleri eşliğinde Ankara'ya 
bir ziyaret gezisine katıldılar. 15 Kasım 2013 Cuma günü Anıtkabir’de 
Özel Marmara İlkokulu için yapılan özel bir törenle,  mozoleye çelenk 
bıraktılar.Anıtkabir ziyareti sırasında Ata’ya saygı duruşunda bulunan 
öğrenciler, Anıtkabir defterinin imzalanması, Anıtkabir ve Kurtuluş 
Müzesi ziyaretinin gerçekleşmesinin ardından "I. ve II. Meclis Binaları", 
"Kurtuluş Savaşı Müzesi" ve "Etnografya Müzesi"ni gezdiler. Özel Marma-
ra İlkokulu öğrencileri, Cumhuriyet'in bekçisi olma sözünü bir kez 
daha vererek Ankara gezilerini tamamladılar.

The Guards of the Republic were at the 
Presence of Atatürk 
    The fourth grade students of Marmara Private Elementary School 
visited Anıtkabir, Atatürk’s monumental tomb in Ankara in company 
with their teachers in order to come into the presence of Atatürk and 
express their gratitude to him. The students placed a wreath on the 
mausoleum with a special ceremony held for Marmara Private Elemen-
tary School on 15 November 2013. The students standing in homage to 
Atatürk during the visit to Anıtkabir, visited the First and Second Nation-
al Assembly buildings as well as the “Indepence War” and “Etnography” 
museums after signing the Anıtkabir notebook and seeing Anıtkabir 
and Salvation museums.   The students of Marmara Private Elementary 
School completed their Ankara tour promising once 
again that they will be the guards of the Republic. 
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Beyoğlu'nda 
Alman İzler
   Almanca dersini ilginç, öğretici ve 
hızlı bir keşif turuyla birleştirmek 
amacıyla  Özel Marmara Koleji 
öğrencileri Almanca dersi öğret-
menleri Serpil Cenan eşliğinde 18 
Kasım 2013 Pazartesi günü başlan-
gıç ve bitiş noktası Goethe 
Enstitüsü olan "Beyoğlu'nda Alman 
İzler" konulu keşif turuna  katıldılar. 
11-C sınıfı öğrencileri Berke Morkal, 
Yiğithan Bozkurt, Emre Özbekar, 
Bilge Topcuoğlu, Aylin Aydın, Bade 
Turoğlu Schmetterling ve Junge 
Osmanen  isimli iki grup oluştu-
rarak Beyoğlu sokaklarında, Galata-
saray ile Tünel arasında  "Alman 
izlerine" ilişkin ilginç sorular içeren 
keşif turunu başarılı bir şekilde 
tamamladılar. 

German Traces in 
Beyoğlu
    The students of Private Marma-
ra College attended a discovery 
tour themed “German Traces in 
Beyoğlu,” the starting and the 
end point of which was Goethe 
Institute on Monday 18th Novem-
ber 2013. The German teacher 
Serpil Cenan accompanied the 
students during the tour, the 
objective of which was to render 
the German classes more 
interesting and instructive with 
such a short-time activity.  Berke 
Morkal, Yiğithan Bozkurt, Emre 
Özbekar, Bilge Topcuoğlu, Aylin 
Aydın, Bade Turoğlu from the 
11-C Class formed two groups 
called Schmetterling and Junge 
Osmanen, and successfully 
completed the tour in Beyoğlu 
streets, which involved interest-
ing questions about German 
traces lying between Galatasaray 
and the Tunnel. 

İstanbul Aşığı 
Pierre Loti'yle 
Birkaç Saat
    Özel Marmara Koleji Modern Diller Kulübü ve 11 
YD öğrencileri Utku Mert Arıcan, Aybüke Gökçek, 
Deniz Sezgin, Elif Daşdemir, Tuğçe Tuncay, Zeynep 
Beste Karataşve İlayda Yaşaraşkın 6 Kasım'da 
Harbiye'de bulunan Özel Notre Dame De Sion 
Fransız Lise'sinde açılan Pierre Loti İstanbul 
Günleri Fotoğraf Sergisi'ni ziyaret ettiler. Notre 
Dame De Sion Lisesi Basın Sorumlusu Mireille 
Sadege'in açıklamalarda bulunduğu sergide, 
öğrenciler Pierre Loti'nin fotoğrafçı kimliğinin yanı 
sıra çok güzel resimler yaptığını ve yazar kimliğini 
öğrendiler. Özellikle Pierre Loti'nin Doğu'ya ve 
İstanbul'a olan hayranlığından dolayı ülkesine 
döndüğünde evinde döşediği Şark Köşesi'nin 
sergilenmesi öğrencilerin çok ilgisini çekti. O 
dönemde veroskop adlı makine ile çekilen 
fotoğraf dialarını ve veroskopu yakından görüp 
inceleme fırsatı bulan öğrencilere sergi sorumlu-
ları tarafından afişler ile bir oyun hediye edildi. 
Notre Dame De Sion Lisesi web sitesinde sergilen-
mek üzere toplu fotoğraf çektirilerek gezi 
tamamlandı. A Few Hours With the Istanbul Lover Pierre Loti 

     Modern Languages Club of Private Marmara College and the 11-YD students Utku Mert Arıcan, Aybüke Gökçek, Deniz Sezgin, Elif Daşdemir, Tuğçe Tuncay, 
Zeynep Beste Karataş and İlayda Yaşaraşkın visited the “Bridges Bridges” photography exhibition opened at Private Notre Dame de Sion French High School 
in Harbiye on 6th November. The exhibition consisted of photographies taken by Pierre Loti during his days in Istanbul. Having strolled the exhibition under 
the guidance of the pres representative of Notre Dame De Sion High School, Mireille Sadege learned that Peirre Loti was a competent painter and writer as 
well as being a photographer. Especially the information that when Pierre Loti returned to his own country, prepared an Orient corner at home for his 
admiration for the Orient and Istanbul engaged the attention of the students. The students getting the chance to see the veroscope machine and the photog-
raphy slides that were taken by veroscope up close were given gifts of banners and play tools. In the end of the visit the studenst were taken a family photo to 
be exhibited on the website of Notre Dame De Sion High School.
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Space Travel
    The fifth grade students of Marmara Education Institutes made a space 
travel in the Space Camp Turkey programme in İzmir with the tour 
organized by the Science Department of Marmara Private Middle School. 
The students who joined the camp experienced the sense of living and 
working in space. 
      Students of Marmara Education Institutes got training in the fields of 
communication, team work and leadership in a dynamic and entertaining 
setting where interactive simulators are used. It was observed that this 
training made positive effects on the students’ teamwork consciousness, 
self-confidence and sense of responsibility.  
    Space Camp Turkey as a space and science center aims at motivating the 
students to build a career in the fields of science, mathematics and technol-
ogy. Space Camp Turkey which is recognized also by Ministry of Education 
as a center giving training in science has the licence of the U.S. Space 
Science Exhibit Commission (ASSEC), the center of which is Hunstville, 
Alabama, and is a member of Turkish Camps Association.   Space Camp 
Turkey is also a member of  the Near East South Asia Council of Overseas 
Schools (NESA), the Central and Eastern European Schools Association 
(CEESA), The European Council of International School (ECIS) and the   
Uluslararası Okullar Avrupa Konseyi'ne, the East Asia Regional Council of 
Schools (EARCOS). 

Marmaralı Gençler Otokar'da
    Özel Marmara Koleji ve Fen Lisesi 11. sınıf öğrencileri, Fizik dersi 
öğretmeni Hülya Başoğlu ve müdür muavini Erol Ayaz eşliğinde 5 Aralık 
2013 tarihinde Sakarya ilindeki Otokar'a bir ziyarette bulunmuşlardır. 
Koç Topluluğu bünyesinde yer alan ve Türkiye'de sanayileşmenin 
başladığı yıllarda, 1963'te İstanbul Bahçelievler'deki fabrikasında 
Türkiye'nin ilk şehirlerarası otobüsünü Magirus Deutz lisansıyla üret-
meye başlayan, 1968 yılında bugün hâlâ "Havalı Apollo" ismi ile hatırla-
nan dönemin en modern şehirlerarası araçları olan otobüslerini ve 
Avrupa'nın ilk küçük otobüslerini üreten, bugün Türkiye'nin en çok 
tercih edilen otobüs markası Otokar'a yapılan ziyaret öğrenciler için son 
derece başarılı geçmiştir.

Marmara Collegians Were at Otokar
    The eleventh grade students of Private Marmara College and Science 
High School visited the Otokar factory in Sakarya with their Physics 
teacher Hülya Başoğlu and assistant principal Erol Ayaz on 5 December 
2013. The Otokar factory of the Koç Group, which started production in 
1963, during the first years of industrialization in Turkey with its factory in 
Istanbul, Bahçelievler. The first products of the firm was Magirus Deutz 
licensed bus, the first intercity bus of Turkey. The visit to Otokar, the most 
preferred bus label of Turkey, which has produced the most modern 
intercity buses still reminded with the name “Havalı Apollo,” and the first 
small buses of Europe proved to be a fruitful visit for the students.  

Uzay Yolcuğu
  Marmara Eğitim Kurumları beşinci sınıf öğrencileri, Özel Marmara 
Ortaokulu Fen Bölümü tarafından düzenlenen gezi ile İzmir'deki Uzay 
Kampı Türkiye programında uzaya yolculukyaptı. Kampa katılan 
öğrenciler uzayda yaşama ve çalışma hissini tecrübe etti.
    Marmaralı öğrenciler uzayla ilgili interaktif simülatorlerin kullanıldığı 
dinamik ve eğlenceli bir ortamda, iletişim, takım çalışması ve liderlik 
alanlarında eğitim aldılar. Aldıkları eğitimin takım halinde çalışmalarını, 
özgüven ve sorumluluk duygularını arttırdığı gözlemlendi.
   Bir uzay ve bilim merkezi olan Uzay Kampı Türkiye, gençleri bilim, 
matematik ve teknoloji alanında kariyer yapmaları için motive etmeye 
odaklanmıştır.Milli Eğitim Bakanlığı tarafından da tanınan ve bilimsel 
eğitim veren Uzay Kampı Türkiye,  Merkezi Hunstville Alabama’da 
bulunan Amerika Uzay Bilimleri Sergi Komisyonu Lisansı’na sahiptir ve 
ayrıca Türkiye Kamplar Derneği üyesidir. Uzay Kampı Türkiye; NESA- 
Yakındoğu ve Güney Asya Okullar Konseyi'ne, CEESA- Orta ve Doğu 
Avrupa Okullar Birliği'ne, ECIS-  Uluslararası Okullar Avrupa Konseyi'ne, 
EARCOS-  Denizaşırı Okullar Doğu Asya Bölgesel Konseyi'ne üyedir.
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Conventional “Book 
Worm” Fair is 22 Years 
Old
     Conventional “Book Worm” Fair that 
Marmara Education Institutions holds every 
year with the excitement on the first day and 
with the intention of raising a reading 
generation, reached its 22nd years. The 
book fair, the honoured guest of which was 
Enver Aysever this year also hosted promi-
nent names of children’s literature like 
Gülsüm Cengiz, Alp Ergin, Tolga Gümüşay, 
Behiç Ak, Aytül Akal, Süleyman Bulut, Funda 
Özlem Şeran and Yalvaç Ural. In the opening 
ceremony of the fair held at Hasan Âli Yücel 
Conference Hall on 16 December 2013, 
Aysever made a speech emphasizing the 
importance of reading. After the speech he 
was presented a plaquet by Melek Şimşek, 
the board member of Marmara Education 
Institutions. Having signed his books for the 
students Aysever reminded them how 
important thinking and expressing one’s 
ideas is. The fair held between the dates 16 
and 20 December with the attendance of 35 
publishing houses was attended to with 
intense interest by the students. 

Geleneksel Kitap 
Kurdu Fuarı 22 
Yaşında
    Marmara Eğitim Kurumları'nın kitap 
okuyan bir nesil yetiştirmek amacıyla ilk 
günkü heyecanla gerçekleştirdiği 
Geleneksel Kitap Kurdu Fuarı 22 yılına 
erişti. Enver Aysever, Gülsüm Cengiz, Alp 
Ergin, Tolga Gümüşay, Behiç Ak, Aytül 
Akal, Süleyman Bulut, Funda Özlem Şeran 
ve Yalvaç Ural gibi çocuk edebiyatının 
önde gelen isimlerinin konuk olarak 
katıdığı fuarın onur konuğu Enver Ayse-
ver’di. 16 Aralık 2013 Pazartesi günü 
Hasan Ali Yücel Konferans Salonu’ndaki 
açılış töreninde Aysever, kitabın ve 
okumanın önemi üzerinde durdu. Söyleşi 
bitiminde kendisine Marmara Eğitim 
Kurumları Yönetim Kurulu Üyesi Melek 
Şimşek tarafından plaket takdim edildi. 
Kitaplarını imzalayan Aysever öğrencilere 
düşünmenin ve düşüncelerini ifade 
edebilmenin ne kadar önemli olduğunu 
hatırlattı.35 yayınevinin katılımıyla ger-
çekleşen fuar açık olduğu16-20 Aralık 
tarihleri arasında öğrencilerin yoğun 
ilgisiyle sürdü.

Marmara College Conventional Moot 
Tournament Among Ninth Grades
     Marmara College lived the excitement of the Conventional Moot Tourna-
ment among ninth grades which was held between 24th and 26th Decem-
ber 2013. In the tournament that was organized by the Moot Club of Private 
Marmara College, the ninth grade students of the three high schools 
competed in quarter-final, semi-final and final matches after a fifteen day 
training. The 9-A Class students who discussed the issue “Animals Should 
not be Used as Messengers" in the best way became the champion of the 
tournament.

Marmara Koleji Geleneksel 
9. Sınıflar Münazara Turnuvası
  Marmara Koleji 24-26 Aralık 2013 tarihleri arasında, 9. Sınıflar Gelenek-
sel Münazara Turnuvası heyecanını yaşadı. Özel Marmara Koleji 
Müna-zara Kulübü tarafından düzenlenen turnuvada  üç lisenin 9. 
sınıfında okuyan yarışmacı öğrenciler, 15 günlük bir eğitimin ardından  
çeyrek final, yarı final ve final maçlarında yarışmışlardır.  Turnuvanın 
Şampiyonluğunu “Hayvanlar aracı olarak kullanılmamalıdır" konusunu 
en iyi şekilde tartışan Marmara Koleji  9-A sınıfı olmuştur
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EYF 2013
    The European Youth Parliament (EYP) Club member 
students of Private Marmara College attended ENKA 
Youth Forum conducted between 4th and 7th October by 
Enka schools with the counselling of their history teacher 
Zülal Eroğlu and their English teacher Aslı Kaşdarma. In 
the parliament where the political, economic and techno-
logical developments of the 21st century world are 
discussed, the students who worked in cooperation 
suggested their proposals for a more peaceful world. 
Having gained experience on forming academic team 
and organization, the students played an active role in the 
parliamentary which was realized with the attendance of 
120 delegates and eight committees. 

EYF 2013
   Özel Marmara Koleji Avrupa Gençlik Parlamentosu 
(EYP) kulübü öğrencileri Tarih öğretmeni Zülal Eroğlu 
ve İngilizce Öğretmeni Asli Kaşdarma danışmanlığında 
Enka Okulları’nın 4- 7 Ekim tarihleri arasında düzenle-
diği Enka Youth Forum’a (EYF) katıldılar. 21.yüzyıl 
Dünyası’nın siyasi, ekonomik ve teknolojik gelişmeleri-
nin tartışıldığı parlamento çalışmalarında gençler 
işbirliği yaparak daha huzurlu bir dünya için çeşitli 
önermelerde bulundular. Akademik takım ve organi-
zasyon deneyimi elde eden öğrenciler 120 delegenin, 8 
farklı komitenin bulunduğu parlamentoda etkin bir rol 
aldılar.

The Youth Discussed the European Union 
Adventure of Turkey 
    Marmara College students of the European Youth Parliament Club and 
International Bachelorship Programme came together with Assistant 
Professor Fulya Ereker from the department of International Relations and 
EU Studies of Maltepe University to discuss the “European Union Adventure 
of Turkey.” Fulya Ereker, the writer of the barnburner book entitled 
Türkiye’de Güvenlik-Algı, Politika, Yapı [Security in Turkey: Perception, 
Politics and Structure] shared her knowledge on the recent history of Turkey 
and EU Relations with the students. This most important activity of our EYP 
Club, the counselling of which is carried out by the history teacher Zülal 
Eroğlu and the English teacher was organized by our students Zeynep 
Karasar who was elected the International EYP delegate. Nur Şahin, the 
Academic Coordinator of Marmara College expressed her thanks to 
Assistant Professor Fulya Ereker who explained the EU relations of Turkey 
with its historical and economic dimensions for her participation and 
contribution.

Gençler Türkiye’nin Avrupa 
Birliği Serüvenini Tartıştı
    Marmara Koleji Avrupa Gençlik Parlamentosu Kulübü ve Uluslararası 
Bakalorya Programı öğrencileri Maltepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler 
ve AB Bölümünde çalışmalarına devam eden Yard. Doç. Dr. Fulya Ereker 
ile “Türkiye’nin Avrupa Birliği Serüveni” isimli söyleşi için bir araya geldi.
"Türkiye’de Güvenlik-Algı, Politika, Yapı” isimli çok ses getiren eserin 
yazarı olan Fulya Ereker Türkiye’nin yakın dönem tarihi ve Avrupa Birliği 
ilişkileri üzerine gençlerle bilgi paylaşımında bulundu. Tarih Öğretmeni 
Zülal Eroğlu ve İngilizce öğretmeni Aslı Kaşdarma’nın danışmanlığını 
yaptığı EYP kulübünün bu önemli organizasyonunu Uluslararası EYP 
delegesi seçilen öğrencimiz Zeynep Karasar organize etti. Marmara 
Koleji Akademik Koordinatörü Nur Şahin Türkiye Avrupa Birliği ilişkileri-
ni tarihsel ve ekonomik boyutlarıyla inceleyen Yard.Doç.Dr.Fulya 
Ereker’e katılımlarından dolayı teşekkür etti

Meeting with 
the Young Chairman
     The students of the European Youth Parliament 
hosted Reyyan Jazzar, the organizor of MUN and 
EYP Conferences. Jazzar who attended the 
Parliament fourteen times before shared his 
experiences with the students. He got credit with 
his applied presentation that will contribute to 
the investigation, research, analysis skills of the 
youth. 

Genç Başkanla 
Buluşma...
   Avrupa Gençlik Parlementosu öğrencileri 
Mun ve EYP Konferansları organizatörü Reyyan 
Jazzar’ı konuk etti. 14 Parlemento katılımı olan 
Reyyar Jazzar  gençlerle  deneyimlerini 
paylaştı.Gençliğin uluslararası süreci  dikkate 
almasının  önemini vurgulayan  Reyyan Jazzar 
gençlerin sorgulama, araştırma, analiz etme 
becerilerini geliştirmelerini sağlayacak 
uygulamalı sunumuyla büyük beğeni topladı.
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Conscious, Subconscious and Photographies 
 
Marmara Private Vocational High School students from 11-A class attended 
the meeting of “Conscious, Subconscious and Photographies” held for high 
school students in Galata under the guidance of their history teacher Zülal 
Eroğlu. In the workshop intended to improve the knowledge and skills of the 
students in art of photography, a creative and critical platformed was 
formed about the rhythmic synchroneity of the art of photography with 
daily life and the reflection of everyday details on photographies. 
The workshop conducted by Photographer and Art Director Dilan Bozyel 
was held within the scope of Elio Montanari’s photography exhibition 
entitled “One, No One, One Hundred Thousand” at SALT, Galata.  
The workshop programme beginning with the guided exhibition tour 
continued with discussions on the psychology, subconscious and inspira-
tion sources of photographer Elio Montanari with reference to his works. 
Within this scope, the students attended subconscious studies accopanied 
by selected images, words, tastes, colours and music pieces. Besides, they 
found the opportunity to know photography better by learning the assem-
blage of the 35 mm SLR camera which can be assembled by the user. At the 
final stage of the workshop, the students produced their own collage 
around a word that they chose with the inspiration of the exhibition 
photographies by using various materials. All the projects prepared along 
the workshop were shared at Pinterest.

Bilinç, Bilinçaltı ve Fotoğraflar 
    Özel Marmara Anadolu Meslek Lisesi 11-A sınıfı öğrencileri, Tarih  dersi 
öğretmenleri Zülal Eroğlu rehberliğinde Galata’da lise gruplarına 
yönelik olarak düzenlenen “Bilinç, Bilinçaltı ve Fotoğraflar” atölyesine 
katıldılar. Öğrencilerin fotoğraf sanatına dair bilgi ve becerilerinin 
geliştirilmesinin hedeflendiği atölyede, fotoğraf sanatının günlük 
hayatla ritimli senkronu ve gündelik detayların bilinçaltı yoluyla fotoğ-
raflara yansıması üzerine yaratıcı ve eleştirel bir platform oluşturuldu.
Fotoğrafçı ve Sanat Yönetmeni Dilan Bozyel tarafından yürütülen atölye 
çalışmaları, Elio Montanari’nin SALT Galata’daki fotoğraf sergisi “Biri, 
Hiçbiri, Binlercesi” kapsamında gerçekleştirildi.Rehber eşliğindeki sergi 
turuyla başlayan atölye programı, Elio Montanari’nin fotoğraflarından 
hareketle fotoğrafçının ilham kaynakları, psikolojisi ve bilinçaltına dair 
tartışmalarla devam etti. Bu kapsamda öğrenciler, seçili görüntü, kelime, 
tat, renk ve müzikler eşliğinde bilinçaltı çalışmalarına katıldılar. Ayrıca, 
kullanıcı tarafından monte edilebilen 35mm SLR fotoğraf makinesinin 
montajını öğrenerek, analog fotoğrafçılığı daha yakından tanıma fırsatı 
buldular. Atölyenin son aşamasında ise, öğrenciler farklı malzemeler 
kullanarak, sergideki fotoğraflardan esinle seçtiği bir kelime üzerine 
kendi kolaj çalışmasını ürettiler.Atölye süresince hazırlanan tüm projeler 
Pinterest’te paylaşıldı.

Workshop on Creative Drama 
in Education  
      “SALT Interpretation” brought educators together 
with the workshop on “Creative Drama in Education” 
held on Saturday, 21 December 2013 at SALT, Galata. 
The workshop to which Marmara College history 
teacher Zülal Eroğlu, geography teacher İrem Piperoğ-
lu and Marmara Private Kindergarten English teacher 
Ömür Turhaner attended was conducted  by dramat-
urgist İlkay Ceyhan who won the award of the Best 
Supporting Actor at the theatre festival held with the 
cooperation of Maltepe University and İstanbul City 
Theatres at 2008, and who still continues his theatre 
career as an assistant director, drama leader and actor 
at Tiyatro Kara Kutu. The objective of the workshop 
which was conducted theoretically and practically 
was to convey the techniques of drama method to the 
lesson content. The educators attending the workshop 
gained knowledge on both personal development 
processes and professional issues such as communica-
tion with students, relating the lesson content with 
various disciplines, active and permanent learning 
patterns. 

Eğitimde Yaratıcı 
Drama Kursu
     “SALT Yorumlama” eğitimcileri, 21 Aralık 2013 
Cumartesi günü SALT Galata’da düzenlediği “Eğitim-
de Yaratıcı Drama” atölyesinde buluşturdu. Marmara 
Koleji tarih öğretmeni Zülal Eroğlu, coğrafya öğretme-
ni İrem Piperoğlu ve Özel Marmara Anaokulu İngilizce 
öğretmeni Ömür Turhaner’in katıldığı atölye 
çalışması, 2008’de Maltepe Üniversitesi ve İstanbul 
Şehir Tiyatroları iş birliğiyle düzenlenen tiyatro 
festivalinde “En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü”nü 
kazanan hâlen Tiyatro Kara Kutu’da yönetmen 
yardımcısı, drama lideri ve oyuncu olarak çalışmalarını 
sürdüren Dramaturg İlkay Ceyhan tarafından yaratıcı 
drama metodunun ders içeriklerine aktarılması 
amacıyla teorik ve pratik olarak gerçekleştirildi. 
“Eğitimde Yaratıcı Drama” atölyesine katılan eğitimci-
ler, öğrencilerle iletişim, ders içeriklerini farklı disiplin-
lerle ilişkilendirme, aktif ve kalıcı öğretim biçimleri 
gibi mesleki konularda ve kişisel gelişim süreçlerinde 
katkı sunacak kazanımlar edindiler.
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“Human Rights and Democracy”
      Within the scope of Human Rights Week activities, Marmara Private 
College students of 12-B Class Cemre Öztürk, Umut Taş, Sait Emre Demirci, 
Ziya Önder and Görkem Berkim Başal attended the workshop entitled 
“Human Rights and Democracy” at Darüşşafaka High School on 6 
December 2013 successfully representing Marmara College.  

“İnsan Hakları ve Demokrasi”
     İnsan Hakları haftası etkinlikleri çerçevesinde, Özel Marmara Koleji 12 
B sınıfı öğrencilerinden Cemre Öztürk, Umut Taş, Sait Emre Demirci, Ziya 
Önder ve Görkem Berkim Başal, 6 Aralık 2013 tarihinde Darüşşafaka 
Lisesi’nde gerçekleştirilen “İnsan Hakları ve Demokrasi” konulu atölye 
çalışmalarına katılarak Marmara Koleji’ni başarıyla temsil etmişlerdir.

10 December 
Human Rights Day 
     10 December World Human Rights Day was celebrated 
with the event held by Turkish Language & Literature and 
Social Sciences departments at Hasan Âli Yücel Conference 
Hall in a way that suited the importance Marmara Educa-
tion Institutions attaches to human rights. In the event the 
problems of human rights in Turkey were particularly 
stressed. The event in which the Human Values, Philosophy 
and Moot Club took charge was watched with great 
attention and admiration..

10 Aralık 
İnsan Hakları Günü
   10 Aralık İnsan Hakları Günü, Marmara Eğitim 
Kurumları’nın insan haklarına verdiği öneme yakışır 
biçimde Türk Dili Edebiyatı ve Sosyal Bilimler 
Bölümü’nün düzenlediği etkinlikle Hasan Ali Yücel 
Konferans Salonu’nda özellikle Türkiye’de yaşanan 
insan hakları sorunlarına vurgu yapılan bir programla 
kutlandı. İnsani Değerler, Felsefe ve Münazara Kulübü 
öğrencilerinin görev aldığı etkinlik büyük bir ilgi ve 
beğeniyle izlendi.

Thinking is Beautiful… 
20 November World Philosophy Day was celebrated at Marmara Education 
Village in cooperation of Philosophy department of Maltepe University and 
Marmara College with enthusiasm. The programme began with the 
opening speech of Prof. Dr. Betül Çotuksöken, the dean of the Faculty of 
Arts & Sciences and the head of the department of Philosophy of Maltepe 
University, and continued the “philos-up” presentation of the “Watch 
Philosopher” Zeki Taş, entitled “If Plato lived today.” The importance of 
grasping the contemporary world through philosophy instead of looking 
at life with ideological blindnesses and otherings is emphasized and the 
necessity of philosophy and critical thought is underlined during the 
programme. The activity that flourished with the participation of the 
philosophy club students of Halit Armay and Handan Hayrettin Yelkikanat 
High Schools in Maltepe continued with singing recital.  The concert was 
held with the contributions of İstanbul State Opera and Ballet soloist 
Funda Güllü, Istanbul Symphony Chorus chorist Suphiye Günaltay 
Yüzbaşıoğlu, Istanbul University State Conservatory lecturer and pianist 
Belde Köseoğlu, pianist Güldiyar Tanrıdağlı and soloist Sezai Altunel. The 
event ended with the vote of thanks speech of the students of Human 
Values and Philosophy Club of Marmara College. 

DüşünMEK Güzeldir…
20 Kasım Dünya Felsefe Günü Maltepe Üniversitesi Felsefe Bölümü ve 
Marmara Koleji işbirliği ile Marmara Eğitim Köyü’nde coşkuyla kutlandı. 
Maltepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı ve Felsefe Bölümü 
Başkanı Prof. Dr. Betül Çotuksöken’in açılış konuşması ile başlayan 
program, “Nöbetçi Felsefeci” Zeki Taş’ın “Platon bugün yaşasaydı” 
başlıklı “philos-up” sunumuyla devam etti. Günümüz dünyasını felsefey-
le anlamanın, hayata ideolojik körlükler ve ötekileştirmeyle bakmak 
yerine, bugünü felsefeyle kavramanın öneminin vurgulandığı etkinlikte, 
felsefenin ve eleştirel düşünmenin gerekliliğinin altı çizildi. 
Maltepe’de yer alan Halit Armay Lisesi, Handan Hayrettin Yelkikanat 
Lisesi  Felsefe kulübü öğrencilerinin de katılımıyla zenginleşen etkinlik 
şan dinletisi ile devam etti. Konser, İstanbul Devlet Opera ve Balesi 
solisti Funda Güllü, İstanbul Senfoni Korosu koristi Suphiye Günaltay 
Yüzbaşıoğlu, İstanbul Üniversitesi Devlet  Konservatuvarı öğretim 
görevlisi piyanist Belde Köseoğlu, piyanist Güldiyar Tanrıdağlı ve solist 
Sezai Altunel’in katkıları ile gerçekleştirildi. Etkinlik, Marmara Koleji 
İnsani Değerler ve Felsefe Kulübü öğrencilerinin katılımcılara teşekkür 
konuşması ile son buldu. 
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Etkinliklerimiz

Tactics are For the Friendship League! 
    The football team of Marmara College is participating the Friendship 
League held among the distinguished private schools of Istanbul this year 
as in the last year. In the matches played among Koç High School, Darüşşa-
faka High School, Robert College, Hisar Schools, Galatasaray High School 
and Marmara College according to the system of displacement league, the 
audience is witnessing highly contestable moments. The gym teacher, 
Mehmet Eren delivers the team many tactics before every match. The 
ultimate objective of the Marmara College Football Team players who have 
been observed to be more successful in the second year of the tournament 
is to represent their school in the best way possible.  

Taktikler Dostluk Ligi İçin!
Marmara Koleji Futbol Takımı, İstanbul'un sayılı özel okulları arasında 
düzenlenen İstanbul Dostluk Ligi'ne bu yıl da katıldı. Koç Lisesi, Darüşşa-
faka Lisesi, Robert Koleji, Hisar Okulları, Galatasaray Lisesi ve Marmara 
Koleji arasında deplasmanlı lig usulüne göre oynanan maçlarda  çok 
çekişmeli sahneler yaşanıyor. Beden Eğitimi Öğretmeni Mehmet Eren, 
antrenörlüğünü üstlendiği takıma her maç öncesi pek çok taktik veriyor. 
Turnuvadaki ikinci senelerinde daha da başarılı oldukları görülen 
Marmara Koleji Futbol Takımı oyuncularının en büyük amacı okullarını 
en iyi şekilde temsil etmek.

Hydroelectric Power Plants are NOT the 
Only Solution for Energy! 
    Within the scope of “Documentary Days for High Schools” held at SALT 
Galata, the students of Marmara College attended the screening of the film 
“Bir Avuç Cesur İnsan” (A Handful of Courageous People) under the 
guidance of their history teacher Melek Ekşi on 10 November 2013. In the 
event, Marmara Private Science High School 11th grade student Başak 
Cantürk won recognition with her presentation, and the students who 
interrogated the energy problems of Turkey argued that hydroelectric 
power plants are not the only solution for energy. The demonstrated that 
the use of alternative energy resources in the right way will solve the 
problem of energy with various projects they presented. The students stood 
against the destruction of nature for a handful of energy with their “We are 
not against HPPs but let us don’t destroy Nature.” 

Enerji İçin Tek Çözüm 
HES’ler Değil!
   10 Aralık 2013 tarihinde Salt Galata’da yapılan “Liseler İçin Belgesel 
Günleri”nde “Bir Avuç Cesur İnsan” isimli belgeselin gösterimine Marma-
ra Koleji öğrencileri, Tarih Öğretmeni Melek Ekşi rehberliğinde katıldılar. 
Özel Marmara Fen Lisesi 11. sınıf öğrencisi Başak Cantürk’ün de yaptığı 
sunumla büyük beğeni topladığı gösterimde, Türkiye’deki enerji sorun-
larını sorgulayan Marmaralı gençler, enerji sorunun çözümünde tek 
yolun HES’ler olmadığını savundular. Alternatif enerji kaynaklarının 
doğru değerlendirilmesini farklı projelerle ortaya koydular. Sloganları 
“Heslere karşı değiliz, doğayı katletmeyelim.”olan gençler, bir avuç 
enerji için doğanın katledilmemesi gerektiğini savundular.



27
Okulum Yayın İletişim Kulübü

Etkinliklerimiz

23 September World Mole Day 
     World Mole Day which is celebrated considering the importance of 
Avogadro’s number 6,02.1023 (=1 Mole) on 23rd September every year 
both throughout the world and at home in the name of showing the signifi-
cance of chemistry in our lives was celebrated at Marmara College with 
various events. The students took part in conscious raising facilities such as 
preparing themed boards and banners as well as  mole number cookies. 

23 Ekim Dünya Mol Günü
   Avagadro sayısı olan 6,02.10 üzeri 23 sayısının önemine binaen her yıl 
10. ayın 23'üncü gününde yani 23 Ekim'de dünyada ve Türkiye'de 
kimyanın hayatımızdaki yerini göstermeyi amaçlamak için kutlanan 
Dünya Mol Günü (Mole Day), Marmara Koleji'nde çeşitli etkinliklerle 
kutlandı. Öğrenciler tarafından hazırlanan pano ve afiş çalışmalarının 
yanı sıra mol sayısı kurabiyeleri ile farkındalıklarının artması sağlandı.

Cutthroat Competition in 
the Prep Class 
  The prep students of Private Marmara 
College vehemently competed with each 
other in the words game “Vocabulary Quiz.”
  Conventional “Vocabulary Quiz” words 
game witnessed a great competition this year 
like every year. The prep student who compet-
ed in three groups sweated blood to score 
points by correctly remembering the words. 
The C group consisting of Berk Timuçin, Mert 
Şahin,  İrem Çakallı and Cem İstemi complet-
ed the competition ranking first in class.
   Having received their prize from Mehmet 
Alkan, the headmaster of Marmara College, 
the students indicated that they would never 
forget that day.

Hazırlık Sınıfı'nda 
Kıyasıya Mücadele
    Özel Marmara Koleji hazırlık sınıfı öğrencil-
eri “Vocabulary Quiz” sözcük yarışmasında 
kıyasıya yarıştılar.
 Geleneksel “Vocabulary Quiz” sözcük 
yarışması her sene olduğu gibi bu sene de 
büyük bir çekişmeye sahne oldu. Üç gurup 
olarak yarışan hazırlık sınıfı öğrencileri 
İngilizce derslerinde öğrendikleri sözcükleri 
hatırlayıp puan kazanabilmek için ter
döktüler. Berk Timuçin, Mert Şahin,  İrem    
Çakallı  ve Cem İstemi’den  oluşan C grubu 
yarışmayı birinci olarak bitirdi.
  Ödüllerini Marmara Koleji Müdürü 
Mehmet Alkan’dan alan öğrenciler bu 
heyecanlı günü hiç unutmayacaklarını ifade 
ettiler.

Space in the Imagination 
of the Littles
   The students of Marmara Private Kindergarten 
presented their “Space and the Planets” themed 
products to the visitors of Traditional First Period End 
Exhibition held on Wednesday, 25th December.  Little 
students actualized the space and the planets in their 
imagination by using waste materials. The exhibition 
was admiringly visited by a crowded audience.  

Miniklerin 
Hayallerindeki Uzay
   Özel Marmara Anaokulu öğrencileri, 25 Aralık Çarşam-
ba günü “Uzay ve Gezegenler" temasını işledikleri 
ürünlerini Geleneksel I. Dönem Sonu Sergisi’nde 
misafirlerine sundular.Minik öğrenciler, hayal 
dünyalarında yarattıkları uzayı ve gezegenleri atık 
materyaller kullanarak hayata geçirdiler. Sergi kalabalık 
bir davetli topluluğu tarafından beğeniyle izlendi.

Marmaralı Minikler ve  Efe
   Özel Marmara İlkokulu öğrencileri 4 Ekim Dünya 
Hayvanları Koruma Günü’nü Hasan Ali Yücel Konferans 
Salonu’nda düzenlenen program ile kutladılar. 
“Hayvan Sevgisi” konulu video gösterisiyle başlayan 
program, küçük öğrenciler tarafından hayvan 
haklarının ve şiirlerin okunmasıyla devam etti. 
Programda barınak hayvanlarına kuru mama, eski 
çarşaf ve gazete kağıdı toplama kampanyasının da 
duyurusu yapıldı. Programın en ilgi çekici bölümü ise 
K9 Eğitim Kulübü’nün sevimli köpeği Efe’nin gösterisi 
oldu. Efe ile tanışarak onun gösterisini izleyen minik 
öğrenciler bir yandan eğlenirken bir yandan da 
içlerindeki hayvan sevgisini pekiştirmiş oldular.  

The Little Students of Marmara 
Private Primary School and Efe
  The students of Marmara Private Primary School 
celebrated World Animal Day with the programme held 
at Hasan Âli Yücel Conference Hall on 4 September 2013. 
Beginning with the video show themed “Love of Animals” 
continued with the recitation of animal rights and 
various poems by the children. In the programme 
announcements about food, old sheets and newsprint 
paper for the animal shelters are made. The most interest-
ing part of the programme was the show of Efe, the 
adorable dog of the K-9 Training Club. The little students 
both had great fun and reinforced the animal love inside 
them while watching Efe’s show with excitement.  
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Reporters from Marmara Vocational High School were at the Farewell Ceremony of 
Tuncel Kurtiz 
     Turkey lost its laddie. The great actor, Tuncel Kurtiz who passed away at the age of 77 on 27th September owing to a heart attack was sent off on his eternal 
journey with the ceremony held at at Harbiye Muhsin Ertuğrul Stage on Saturday, 28th September. In the ceremony that famous names of the art and politics 
attended, two students from Marmara Private Vocational High School who set their heart to journalism were also present. Our student Melisa Demir and İdil 
Büyükcangaz from 11-A Class, who had come to the ceremony even before the reporters hand the microphone to many people and asked how they felt. Our 
students even succeeded in taking photos of Kenan İmirzalıoğlu who did not want to be seen by anyone and other reporters asked our students for these 
photos they could not take. The students working with the motto of “Go for news with other reporters” within the scope of TV Journalism lesson gained 
Professional experience by this way. 

Meslek Liseli Haberciler 
Tuncel Kurtiz'e 
Veda Töreninde... 
   Türkiye delikanlısını kaybetti. 27 Eylül'de geçirdiği kalp krizi 
sonucunda 77 yaşında  hayatını kaybeden büyük oyuncu Tuncel 
Kurtiz'e sevenleri ile sanat ve siyaset dünyasının isimleri tarafından 
son görevin yerine getirildiği veda töreninde tüm basın mensuplarıy-
la birlikte haberciliğe gönül vermiş iki Özel Marmara Meslek Lisesi 
öğrencisi de vardı. 28 Eylül Cumartesi günü Harbiye Muhsin Ertuğrul 
Sahnesi'nde düzenlenen törene basın mensuplarından bile önce 
giden 11 a sınıfı öğrencileri Melisa Demir ve İdil Büyükcangaz pek çok 
kişiye duygularını öğrenmek için mikrofon uzattı. Hiç kimseye görün-
mek istemeyen Kenan İmirzalıoğlu'nu da görüntülemeyi başaran 
öğrencilerden diğer haberciler kendilerinin çekemedikleri fotoğrafı 
istediler. Tv Haberciliği dersi kapsamında "Haberin içinde diğer 
habercilerle birlikte" sloganıyla çalışan öğrenciler mesleki deneyim 
elde ettiler.

Students of Marmara Vocational High School were at TUYAP Book Fair ...
    The Radio and TV Programming students of Marmara Anatolian Vocational High School shot with professional broadcasters at the 32nd International 
Istanbul Book Fair held in TUYAP Fair and Congress Center between 2-10 November. 
   The students of the 11A Class who are preparing to shoot a documentary on “The Habit of Reading in Turkey” within the scope of “The Types of TV 
Programmes” lesson this year attended the opening of the book fair themed “History: The Future in the Past.” The students made interviews with Hıfzı 
Topuz, Ayşe Kulin, Ataol Behramoğlu, Ayşe Arman, Tekin Gönenç, Mavisel Yener, Behiç Ak, Hilmi Yavuz, Gülgün Feyman, Okay Tiryakioğlu, Mustafa Sarıgül 
as well as Tamer Timur, the honorary writer of the fair, known for his studies on the Ottoman history, Turkish revolutionary history and Turkish political 
history.  

Marmara Meslek Liseli
Öğrenciler
32. Uluslararası İstanbul
Kitap Fuar’ında...
   Radyo TV Programcılığı alanında eğitim alan Marmara Meslek Lisesi 
öğrencileri 2-10 Kasım tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre 
Merkezi’nde gerçekleşen 32. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’nda 
profesyonel yayıncılar ile birlikte çekim yaptı.
    Bu yıl “TV Program Türleri” dersi kapsamında “Türkiye’de Kitap 
Okuma Alışkanlığı” üzerine bir belgesel hazırlığına başlayan 11 A sınıfı 
öğrencileri,  ana teması “Tarih: Geçmişteki Gelecek” olan fuarın açılışına 
katılarak Osmanlı Tarihi, Türk Devrim Tarihi ve Türkiye’nin Siyasal Tarihi 
üzerine çalışmalar yapan fuarın onur yazarı Taner Timur başta olmak 

    Topuz, Ayşe Kulin, Ataol Behramoğlu, Ayşe Arman, Tekin Gönenç, Mavisel Yener, Behiç Ak, Hilmi Yavuz, Gülgün Feyman, Okay Tiryakioğlu ve 
Mustafa Sarıgül’le de birer röportaj yaptılar. 
     Bu yıl Çin Halk Cumhuriyeti’nin onur konuğu olarak yer aldığı fuarda 600 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılımı, 200 etkinlik ve yüzlerce 
imza ile kapılarını kitapseverlere açan İstanbul Kitap Fuarı’na yurt dışından 40 ülkeden yayınevleri, telif ajansları ve konuk yazarlar da katıldı. Mesleki 
hayatlarına henüz lise sıralarında adım atan öğrenciler, 32. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’nın kendileri için farklı bir anlam taşıdığını ve Marmara 
Meslek Lisesi öğrencisi olmaktan gurur duyduklarını da belirttiler.
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"Güneşi Beklerken" (Waiting for the Sun)  
    Marmara Private Anatolian Vocational High School student İdil Büyükcan-
gaz who set her heart on journalism visited the set of the popular youth 
TV-series “Güneşi Beklerken” broadcasted on Sunday evenings, and made an 
interview with one of the leads of the series, Hande Doğandemir who plays 
“Zeynep” character. İdil Büyükcangaz who also photoed the resting and 
preparation moments of the actors/actresses at the set, did not forget to 
appear in the same frame with Kerem Bursin.  

Learning by Having Fun 
The students from the 11-A Class of Private 
Marmara Anatolian Vocational High School 
met with students of Private Marmara Kinder-
garten from the age group of 5 years on 25th 
December 2013 within the scope of the 
project “Let’s Learn by Having Fun” that they 
conduct with their teacher Zerrin Dinga 
within the lesson of two-dimensional anima-
tion. Colourful views revealed during the 
presentation of the project, the objective of 
which is to reinforce the information that little 
students obtain in English lessons with 
entertaining animations, plays and songs. 

"Güneşi Beklerken"
    Son günlerde gençlerin severek izlediği dizilerin başında yer alan, Kanal 
D ekranlarının Pazar akşamlarını süsleyen “Güneşi Beklerken” dizisinin 
setini, Özel Marmara Anadolu Meslek Lisesi'nin habere gönül veren 
öğrencilerinden İdil Büyükcangaz ziyaret etti ve dizinin başrol oyuncu-
larından "Zeynep" karakterini canlandıran Hande Doğandemir ile bir 
röportaj yaptı. Dizi setinde, çekim aralarında oyuncuların dinlenme ve 
çekime hazırlanma aşamaları da görüntüleyen  İdil Büyükcangaz, Kerem 
Bursin'le de aynı karede yer almayı unutmadı.

Eğlenerek 
ÖğrenMEK
    Özel Marmara Anadolu Meslek Lisesi 11-A 
sınıfı öğrencileri, iki boyutlu animasyon 
dersi kapsamında, öğretmenleri Zerrin 
Dinga ile yürüttükleri "Eğlenerek 
Öğrenelim" projesiyle 25 Aralık 2013 Cuma 
günü Özel Marmara Anaokulu beş yaş 
grubu öğrencileriyle buluştular. Amacı, 
miniklere  İngilizce dersinde öğrendikleri 
konuları eğlenceli animasyonlarla birleştire-
rek  pekiştirmek, oyun ve şarkılarla destekle-
mek olan  projenin sunumu sırasında renkli 
görüntüler ortaya çıktı. Kelebek oyununda 
neşeyle dans eden miniklerle,  meslek liseli 
abla ve abileri projeyi top şeker yiyerek 
kendilerini ödüllendirdiler. 

Bu Dişler 
Çürümeyecek!
Özel Marmara Anaokulu öğrencileri, her yıl 
düzenlenen “Diş Şenliği” için okula davet 
edilen diş hekimlerinden slaytlar eşliğinde 
diş ve ağız sağlığıyla ilgili bilgiler edindi-
ler.Konferans Salonu’ndaki sunumdan sonra 
sınıfları ziyaret eden diş hekimlerince diş 
taramasından geçen minikler dişlerini 
korumaya söz verdiler. 

These Teeth Won’t Decay!
The students of Marmara Private Kindergar-
ten got information from the doctors invited 
to the school on mouth and dental health via 
slide shows within the scope of “Tooth 
Festival” conducted every year. Following the 
presentation at the conference hall, little 
students received dental screening by the 
dentists and promised to take care of their 
teeth. 

New Year Party with an Illusionist to the Littles 
The little students of Marmara Private Kindergarten had fun to repletion in the new 
year party held on Tuesday, 31st December 2013, dancing and playing in company 
with animators. The most entertaining part of the new year party for the children 
was the show of the illusionist.   

Miniklere Sihirbazlı Yeni Yıl Partisi
Özel Marmara Anaokulu'nun minik öğrencileri 31 Aralık Salı günü düzenlenen 
yeni yıl partisinde animatörler eşliğinde dans edip oynayarak doyasıya 
eğlendiler. Yeni yıl partisinin en eğlenceli yanı da sihirbazlık gösterisiydi. 
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Marmaralı Genç Yazarlar
Özel Marmara Ortaokulu'nun, öğrencilerin hikaye yazma yeteneğini 
geliştirme amacıyla 6. sınıf öğrencileri arasında düzenlediği "Öykü 
Yazma Yarışması"nın finalleri 27 Kasım 2013 tarihinde Hasan Ali Yücel 
Konferans Salonu’nda yapıldı. Yarışmaya, 6. sınıfta okuyan tüm öğrenci-
ler birer öykü yazarak katıldı. Yazılan öyküler önce sınıf bazında değer-
lendirildi. Her sınıfta birinciliği hak eden öykü, 27 Kasım’da düzenlenen 
yarışmada öykü sahipleri tarafından okundu. Yarışma, puanların jüri 
tarafından açıklanmasının ardından ödüllerin verilmesiyle son buldu. 
Yarışmada birinciliği 6 D sınıfından Defne Kamacı “Rüzgar Çocuk” adlı 
öyküsüyle, ikinciliği 6 B sınıfından Sude Nazlı Durmuş “Hasan Öğret-
men” adlı öyküsüyle, üçüncülüğü ise 6 Fsınıfından Ata Kemal Aydın 
“Gizli Kahraman” adlı öyküsüyle kazandı.6 A sınıfından Mina Şevval 
Arslan “Adadaki Gizem”, 6 Csınıfından Ege Kuyumcu “Üç Kafadar”, 6 E 
sınıfından Simay Nur Arpaç ta “Gizli Kahraman” adlı öyküleriyle mansi-
yon ödülü kazandılar.Yaratıcılıklarını geliştiren bu yarışmanın hem 
yazma aşamasında hem de performanslarını sergileme aşamasında 
büyük keyif alan öğrencilere, kalemlerinin kendilerine ve çevre-
lerindekilere ışık olmasını dileriz.

Young Writers of Marmara Education 
Institutions
The finals of the Short Story Contest that Marmara Private Secondary 
School organizes among sixth grade students every year in order to 
improve their writing skills was held at Hasan Âli Yücel Conference Hall on 
27 November 2013. All the sixth grade students took part in the contest with 
their short stories. The stories were first evaluated within classes and the 
stories which came first in each class were read by their writers at the 
contest on 27 November. After the jury announced the scores, the contest 
end up with the award ceremony. Defne Kamacı from 6-B Class won the first 
place with her story entitled “The Wind Child” and the runner-up prize went 
to Sude Nazlı Durmuş from 6-D with the story entitled “Teacher Hasan.” And 
Ata Kemal Aydın from 6-F deemed worthy for the third prize with his story 
entitled “The Secret Hero.” The stories of Mina Şevval Arslan from 6-A, Ege 
Kuyumcu from 6-C and Simay Nur Arpaç from 6-E received honorable 
mention for their short stories. The students enjoyed much in both the 
writing and performance phases of the contest intended to improve their 
creativity. We wish that their pens will be illuminating as light for both 
themselves and those around them. 

Müzikle Dolan Yaşamlar
   Özel Marmara İlkokulu ve Ortaokulu'nun müzik sanatı etkinliklerine 
katılan öğrencileri 27 Aralık 2013 Cuma günü çalışmalarını izleyicilere 
Hasan Ali Yücel Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen başarılı bir 
konserle sundular. Müzik sanatını, kendilerine sosyal bir hobi olarak 
seçen öğrenciler çalışmalarını, sanat derslerinde, okul çıkışlarında ve 
hafta sonlarındaki müzik kurslarında sürdürmektedirler. Dinlenme 
zamanlarını böyle bir uğraşla değerlendiren öğrenciler bu güzel dinleti-
yi aileleri, öğretmenleri ve arkadaşları ile paylaştılar. Bu konserde 
yaşadıkları heyecan ve edindikleri tecrübenin, kişisel gelişimlerine ve 
gelecekteki yaşamlarına katkısı ise sonsuzdur.Konsere misafir sanatçı 
olarak öğrenci velisi Yeşim Purutçuoğlu Gelgen ile 2009 yılında Marmara 
Eğitim Kurumları'ndan mezun olup Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniver-
sitesi Devlet Konservatuarı Piyano Bölümü'nü kazanan Utku Asan da 
güzel bir dinleti sundular.

Lives Brimming with Music
The students who take part in music activities of Marmara Private Elemen-
tary and Secondary Schools presented the fruits of their labors to invitees 
with a successful concert held at Hasan Âli Yücel Conference Hall on Friday, 
27 December 2013. The students who have chosen the art of music as a 
hobby continue their studies at art classes and the music courses after 
school and at weekends. The students spending their leisure time with such 
a creative hobby shared the beatutiful concert they prepared with their 
families, teachers and friends. The contribution of the excitement and 
experience they had in this concert to their personal improvement and 
prospective life is of immeasurable value. Following the concert of the 
students, Yeşim Purutçuoğlu Gelgen, student’s parent and Utku Asan, a 
2009 graduate of Marmara Education Institutions and of the Piano depart-
ment at the State Conservatory of Mimar Sinan University gave a pleasant 
concert. 
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It’s a Privilege to be a Member of the Marmara Family in a New Academic Year
     The beginning of the 2013-2014 academic year was celebrated enthusiastically with a ceremony held at the amphitheater on Monday, 16 September. 
Istanbul Metropolitan Band gave a splendid concert at the ceremony which was held with the attendance of distinguished guests, among whom were Melek 
Şimşek, the board member of Marmara Education Institutions; Melike Oğuzhan, the director of IMEV; Yıldız Can, the head of the department of Foreign 
Languages
    The ceremony started with stand in silence and the National Anthem. After the speeches of the directors of Marmara Education Institute, first lecture was 
given by Yıldız Can, the head of the department of Foreign Languages. Following the lecture of Yıldız Can, which was intently attended by the teachers, 
parents and students, the ceremony ended with the splendid concert of Istanbul Metropolitan Band. At the end of the concert, Melek Şimşek, the board 
member of Marmara Education Institutions presented a plaquet to the Istanbul Metropolitan bandmaster. 

Yeni Bir Öğretim Yılında da "Marmaralı Olmak" Bir Ayrıcalık
    2013-2014 Eğitim-Öğretim yılı açılış töreni 16 Eylül Pazartesi günü  amfi tiyatroda yapılan törenle coşku ile yapıldı. Marmara Eğitim Kurumları 
Yönetim Kurulu Üyesi Melek Şimşek, İMEV Müdürü Melike Oğuzhan, Maltepe Üniversitesi Yabancı Diller Bölüm Başkanı Yıldız Can ve seçkin konukların 
katıldığı törende İstanbul Büyükşehir Bandosu muhteşem bir konser verdi.
     Açılış töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın söylenmesi ile başladı. Marmara Eğitim Kurumları müdürlerinin yaptığı konuşmalardan sonra, ilk ders 
Maltepe Üniversitesi Yabancı Diller Bölüm Başkanı Yıldız Can tarafından verildi. Öğretmenler, veliler ve öğrenciler tarafından konuşması dikkatle 
dinlenen Yıldız Can’ın ilk dersinin ardından tören Büyükşehir Belediyesi Bandosu’nun verdiği muhteşem konser ile son buldu. Konser sonunda 
Marmara Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Üyesi Melek Şimşek, İBB bando şefine teşekkür plaketini takdim etti.

Onlar Artık Okullu
Özel Marmara İlkokulu birinci sınıf öğrencileri büyük sınıflardan bir hafta önce 9 Eylül 2013 Pazarte-
si günü ders başı yaptılar. Çocuklarımızın okula iyi bir başlangıç yapabilmeleri için uygulanan 
“Uyum Programı” çerçevesinde minikler bugün okula ilk adımlarını attılar. Uyum eğitimi alan 
öğrenciler, öğretmenleriyle ve arkadaşlarıyla tanışmanın sevincini yaşadılar. Çocuklar müzik 
eşliğinde ve animasyon oyun kahramanlarıyla karşılandılar.  Özel Marmara İlkokulu idareci ve 
öğretmenleri, minik öğrencilerin okula başladıkları ilk günün unutulmaz özel anlardan biri 
olması için çeşitli etkinlikler hazırladılar. Onlar için kurulan oyun parklarıyla çocukların mutlu bir 
gün geçirmeleri ve arkadaşlarıyla kaynaşmaları sağlandı.   Program sonunda öğrenciler, veliler 
ve öğretmenler okul bahçesinde yapılan kokteyl ile güzel vakit geçirdi. 2013-2014 Eğitim-Öğre-
tim yılında Türkiye genelinde ilkokul 1.sınıfa bir milyon 200 bin yüz altmış beş çocuğumuz okula 
başlamıştır.

They are Pupils from Now on
The first grade students of Marmara Private Elementary School started lessons a week before their elders, on Monday, 9 September 2013. Our little 
students took the first step to school life within the scope of “the Adaptation Programme” applied in order for them to make a good beginning. The 
students who received the adaptation training felt the joy of meeting their teachers and schoolmates. Little students were welcomed to the school 
animated cartoon characters accompanied with music. The administrators and teachers of Marmara Private Elementary School prepared various 
activities in order to render this first day unforgettable for them. With the playpens installed for them, their elders provided a happy day in which they 
playfully socialize with their new friends. In the coctail party held at the end of the programme, parents, students and teachers had a good time together. 
In 2013-2014 academic year 1.200.065 children started elementary school throughout Turkey. 
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Liberation of Istanbul
   6 October, the Anniversary of the Liberation of 
Istanbul From Enemy Occupation was celebrated 
enthusiastically with the ceremony held in Hasan 
Âli Yücel Conference Hall. Our ceremony began 
with stand in silence and the National Indepen-
dence March as in every year. The demand of our 
students who followed the agenda to recite our 
national oath created a tremendous atmosphere 
in the hall. In the ceremony our students put their 
passion of Istanbul into words in French, Spanish 
and German. Thereafter a sketch about the origin 
of the names of the districts of Istanbul was shown 
and Istanbul poems that had inspired songs were 
attended. In the ceremony in which the pictures of 
old Istanbul reminded how fast the time passed, 
the live performance of the orchestra was listened 
with great pleasure. 

İstanbul’un Kurtuluşu
 "6 Ekim İstanbul’un Düşman İşgalinden 
Kurtuluşu" Hasan Ali Yücel Konferans Salonu'nda 
gerçekleştirilen tören ile coşkuyla  kutlandı. 
sTörenimiz; her yıl olduğu gibi bu yıl da Saygı 
duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.Gündemi takip 
eden öğrencilerimizin andımızı okuma talebi 
büyük ses getirdi. Törende öğrencilerimiz 
dünyaca ünlü isimlerin İstanbul tutkularını 
Fransızca, İspanyolca ve Almanca dile getirdi-
ler.Ardından , içinde  İstanbul semt isimlerinin 
nereden geldiğini anlatan bir skeç izlendi ve  
güftelere ilham veren İstanbul’la ilgili  şiirler 
dinlendi. Eski İstanbul resimlerinin zamanın ne 
denli hızlı aktığını anımsattığı törende 
orkestranın canlı seslendirdiği parçalar da büyük 
keyifle dinlendi. 

Many Happy 90 Years, My Republic!
    Marmara Education Institutions celebrated the 90th Anniversary of the 
foundation of the republic with an enthusiastic ceremony. The Republic

Day celebration programme held with the total participation of students, teachers and parents began with laying wreaths to Atatürk’s mausoleum and a 
stand in silence.   The ceremony which was held at Hasan Âli Yücel Conference Hall continued with the Republic songs vocalized by the chorus following the 
Independence March. Thereafter a documentary about the innovations of the Republic was shown. In the Republic Ball programme, the students of the 
Marmara Private Elementary School who took to the stage gave the audience a zestful time with their dancing performance. The ceremony ended with the 
en masse chanting of the Tenth Year March. Many Happy 90 Years, My Republic! 

The Republic Ball of the Littlest Guards of Our Republic 
    
    The students of Marmara Private Kindergarten who are among the littlest guards of our Republic enthusiastically celebrated the 90th anniversary of the 
Republic with a ball held on 25 October 2013. After watching the life story of Atatürk as a slide show, they listened to Republic marches and recited poems at 
the conference hall. Thereafter staging competitions in the kindergarten gym under the guidance of their gym teacher sport, the little students ate a huge 
Republic cake at the end of the day.   

Nice 90 Yıllara Cumhuriyetim!
   Marmara Eğitim Kurumları Cumhuriyetimizin ilan edilişinin 90. yılını 
coşkulu bir törenle kutladı. Tüm öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin 
katılımıyla gerçekleşen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programı 
Atatürk Anıtı’na çelenklerin konulması ve saygı duruşu ile başladı.
Hasan Ali Yücel Konferans Salonu'nda yapılan kutlama programı; İstiklal 
Marşı’nın okunmasının ardından okul korosunun Cumhuriyet şarkılarını 
söylemesi ile devam etti. Ardından Cumhuriyet'in getirdiği yenilikleri 
içeren bir belgesel izlendi. Özel Marmara İlkokulu öğrencilerinin sahne 
aldığı Cumhuriyet Balosu gösterisinde öğrenciler dansları ile izleyenlere 
renkli dakikalar yaşattı. Tören, Onuncu Yıl Marşı’nın hep birlikte 
okunması ile son buldu. Nice 90 yıllara Cumhuriyetim!

Cumhuriyetimizin 
En Küçük Bekçilerinin 
Cumhuriyet Balosu
   Cumhuriyetimizin en küçük bekçilerinden olan Özel Marmara 
Anaokulu öğrencileri, 25 Ekim 2013 günü, Cumhuriyet Bayramı’nın 
90. yıldönümünü düzenlenen bir Cumhuriyet Balosu ile coşkuyla 
kutladı. Konferans salonunda Atatürk'ün hayatını slaytlar eşliğinde 
seyredip ardından Cumhuriyet marşlarını dinleyen, şiirler okuyan 
minikler Cumhuriyet marşlarını dinleyen, şiirler okuyan minikler, 
anaokulu spor salonunda beden eğitimi öğretmenlerinin rehber-
liğinde yarışmalar yapan öğrenciler günün sonunda kocaman bir 
Cumhuriyet Pastası yediler.
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Marmara Education Institutions 
Memorialized Atatürk 
    Gazi Mustafa Kemal, the founder of our Republic was memorialized in his 
75th death anniversary on Sunday, 10 November 2013 with the ceremony 
held at Hasan Âli Yücel Conference Hall. The ceremony was watched by 
parents as well as administrators, teachers and students with great 
interest. Following the Atatürk songs vocalized by the chorus of students of 
Marmara Private Primary School, the ceremony continued with the 
oratory of the students. Marmara Private High School students’ poems 
and address to Atatürk made the audience live emotional moments. The 
ceremony ended with the zeibek show following the “What You Call a 
Leader” entitled slide show prepared by high school students, which 
depicted the leadership qualities of Atatürk. 

Marmara Eğitim Kurumları 
“Atatürk”ü Büyük Bir Özlem ve 
Minnetle Andı…
  Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal, 75. ölüm 
yıldönümünde, 10 Kasım 2013 Pazar günü, okulumuzun Hasan Ali Yücel 
Konferans Salonu’nda yapılan bir törenle anıldı. Tören, yönetici, 
öğretmen ve öğrencilerin yanı sıra veliler tarafından da büyük bir ilgiyle 
izlendi. Özel Marmara İlkokulu öğrencilerinden oluşan koronun seslen-
dirdiği Atatürk şarkılarının ardından, yine ilkokul öğrencilerinin 
oratoryosuyla devam eden törende, Marmara Koleji Lise öğrencilerinin 
şiirleri ve Ata’ya seslenişi izleyenlere duygulu anlar yaşattı.Lise 
bölümünün hazırlamış olduğu ve Atatürk’ün liderlik 
vasıflarını dile getiren “Lider Dediğin” adlı slayt gösterisinden sonra 
zeybek gösterisiyle tören son buldu. 

Bugün Öğretmenlerin Günü 
    Atatürk’ün 24 Kasım 1928’de “Millet Mekteplerinin Baş Öğretmenliğini 
kabul etmesinin yıl dönümü” olarak kutlanan Öğretmenler Günü, 
Marmara Eğitim Kurumları'nda büyük bir coşku ile kutlandı.
Osmanlı İmparatorluğu’ndan bugüne eğitimde gerçekleşen değişimin 
anlatıldığı etkinlikte Atatürk’ün öğretmenlere verdiği önem, savaşın en 
zorlu anlarında bile öğretmenlerle bir araya gelerek onlara seslenişleri, 
Özel Marmara Anadolu Meslek Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan 
“Atatürk ve Öğretmen” adlı drama ile canlandırıldı.

Today is Teachers’ Day  
   Teachers’ Day celebrated in Turkey as the anniversary of Atatürk’s accept-
ing the title of National Schools’ Head Teacher on 24 November 1928 was 
celebrated enthusiastically at Marmara Education Institutions.  In the 
event, the change the country underwent from the Otoman Empire to the 
present day was narrated and the students of Marmara Private Vocational 
High School staged a play in which they animated the importance Atatürk 
attached to teachers and his addressing them even in the most tough days 
of the war of independence. 

Teachers’ Day Dinner at 
Marmara Congress 
Hotel 
    Traditional Teachers’s Day Dinner was 
held with a crowded group of invitees at 
Marmara Congress Hotel in the evening of 
24 November 2013. The opening speech 
was made by Hüseyin Şimşek, the founder 
of Marmara Education Institutions and 
the Chairman of Board of Trustees of 
Maltepe University. Şimşek sincerely 
celebrated the teachers’ day of all teachers 
in his speech. The hall witnessed emotion-
al moments especially when the teachers 
who have rendered service to Marmara 
Education Institutions and have complet-
ed their tenth, twentieth years received 
their meritorious service medals. The 
celebration cake was cut by experienced 
and young teachers who took office at 
Marmara Education Institutions this year. 
The teachers had pleasant moments 
accompanied by live music throughout 
the night.  

Marmara Kongre 
Oteli’nde Şık 
Öğretmenler Günü 
Yemeği
   Marmara Eğitim Kurumları Geleneksel 
Öğretmenler Günü Yemeği 24 Kasım 
Pazar akşamı Marma Kongre Otel’inde 
geniş bir davetli gurubuna düzenlendi. 
Marmara Eğitim Kurumları Kurucusu 
Maltepe Üniversitesi Mütevelli Heyet 
Başkanı Hüseyin Şimşek açılış 
konuşmasında tüm öğretmenlerin 
öğretmenler gününü kutladı.Marmara 
Eğitim Kurumları’na uzun yıllar hizmet 
veren onuncu ve yirminci yılını dolduran 
öğretmenlerimize üstün hizmet madal-
yaları verilirken gecede duygu dolu 
anlar yaşandı. Kutlama pastası bu yıl 
göreve başlayan genç öğretmenler ve 
kıdemli öğretmenler tarafından kesildi. 
Gece boyunca canlı müzik eşliğinde 
öğretmenler eğlenceli dakikalar yaşadı. 
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ATATÜRK’Ü ANLAMAK
Kasım ayının gelişi hep yağmurlu, karlı oluyor. Sonbahar… Yalnızlık 
duygusunu iliklerimize kadar yaşadığımız mevsim. Bu mevsim, 
çoğumuza ölümü hatırlatır. Nedense yıllar yılı alışamadık sonba-
harlara. Yakınlaşamadık, barışamadık bu kasımlarla. Kim barışır ki can 
düşmanıyla? Bir ozan: “Ölüm, adın kalleş olsun!” diyor. Bu söz nasıl da 
yakışıyor bu mevsime! Sonbaharda duygusal olmamak elde değil. O 
büyük acıyı duymamak olası mı? Ama Atatürk, duygusal olmamızı 
beklemezdi, sağ olsaydı. O, bilimin yaratıcılığına inanmış, “İleri! Daha 
ileri!” demiş. “Durmayın! Düşersiniz!” Derken, çağı yakalamanın ve 
aşmanın yollarını da göstermiş bizlere.Karalar giymek, bayrakları 
yarıya indirmek, ulusça duyduğumuz acıyı anlatmaya yeter mi? 
Gözyaşı dökmek neyi değiştirir? Atatürk’e layık bir ulusun çocukları, 
artık gözyaşlarıyla anmamalı onu. Atatürk’ü daha da yüceltmenin 
yolu, gösterdiği hedefe ulaşmaktan geçer. “Ülkemizi onun bıraktığı 
yerden nereye getirdik? Bundan sonra neler yapmalıyız? Baş etmek 
durumunda olduğumuz sorunlar, bu sorunların kaynakları ve çözüm 
yolları neler?” gibi soruları açık ve net bir biçimde yanıtlayabiliyorsak, 
o zaman, ona yaklaşmış sayılırız. Atatürk, yolunu çizerken altı ilke 
belirlemiş ve bizlerden bu altı ilkeye sahip çıkmamızı beklemiştir. Her 
biri birbirini bütünleyen bu ilkeler, birey olabilmiş kişilerden oluşan 
bir toplum olmamızı sağlamıştır. Özgürce eğitim alabilen, özgürce 
düşünen, kendimizi ve ülkemizi ilgilendiren konularda özgürce karar 
verebilen bireyler olarak, bizden sonraki nesillerin özgürlüğünü de 
garanti altına alabilmemiz için, cumhuriyetçiliğe, halkçılığa, 
devletçiliğe, milliyetçiliğe, inkılâpçılığa ve laikliğe sahip çıkmamız 
gerekmektedir. Cumhuriyetin yılda bir kez kutlanan bir bayramın adı 
olmadığını, insanın temel hak ve özgürlüklerini temel alan bir 
düşünme ve yaşam biçimi olduğunu bilmek zorundayız. 
Halkçılık, Atatürk’ün bir köylüyü dinlerken çekilmiş bir fotoğrafıyla, 
beynimizde değil, o köylünün ve çocuklarının ve torunlarının ürünle-
rini tüketirken, o ürünü üreten ellere teşekkür etme eylemiyle 
yaşamımızda somutlaşmalı. Devletçiliğin, çokuluslu şirketlere ve 
küresel güçlere direnebilmek, ülkenin en temel kurumlarını bu 
güçlere peşkeş çekmemek, ekonomide dışa bağımlılığımızı azaltmak 
ve yok etmekle mümkün olduğunu düşünmeliyiz. Milliyetçiliğin 
ırkçılıkla aynı şey olmadığını, ülkemizi sevmenin ırkçılık olmadığını ve 
ülkemizi sevmezsek başka ulusların ülkelerini sevmek zorunda 
kalacağımızı bilmek durumundayız. İnkılâpçılığın çağı yakalamayı ve 
aşmayı amaçlayan yeniliklerle, tüm kurum ve kuruluşlarımızda çağın 
gerekliliklerine uygun iç ve dış düzenlemelerin yapılmasıyla yaşarlık 
kazanacağını görmeliyiz. Projelerimizi Japonlara, teknolojimizi 
Amerikalılara emanet etmek zorunda kaldığımız sürece ilerleme ve 
yeniliğin içi boş iki sözcük olduğu gerçeğini görmeliyiz. 
Ve laikliğin, “din ve devlet işlerini birbirinden ayırmak” gibi 
kalıplaşmış bir tanımın dışında ve ötesinde, bilgilerimizin temeline 
inançlarımızı oturtmamak olduğunu anlamalıyız. Bir şeyi bilmek için 
çaba harcarken bilmek istediğimiz şeye tüm inançlardan sıyrılarak 
bakmamızın bir zorunluluk olduğunu anlamalıyız.Bu ilkeler, bizi 
yaşadığımız ülkeye sıkı sıkıya bağlayan ama bizi bir tek düşünceye 
bağımlı hale getirmeyen ilkelerdir. Atatürk’ün sistematik hale getir-
diği bu ilkelere bağlılık, yerelden yola çıkarak evrensele ulaşmamızı; 
insana sadece insan olduğu için değer veren bir ülkede, bugünkün-
den çok daha aydınlık bir gelecekte yaşamamızı sağlayacaktır. 
Atatürk, “Beni hatırlayınız.” demişti. Ancak anladığımız bir insanı 
sever, anladığımız bir insana inanır ve onu hatırlarız. Bu nedenle, 
öncelikle, Atatürk’ü anlayınız.

Nermin YİĞİT
Marmara Koleji
Türk Dili ve Edebiyat Öğretmeni

UNDERSTANDING ATATÜRK
November always comes with rain or snow. Autumn… A season when 
the sense of loneliness jars every bone of one’s body. Autumn reminds 
most of us death. For some reason we could not adapt ourselves to 
autumn. We could not feel closer to or make peace with Novembers. 
Who would make peace with her/his mortal enemy? “Death, the treach-
er your name be!” says the minstrel. What a suitable expression for this 
season! One cannot help feeling sentimental in autumn. Is it possible not 
to feel that heartbreak? However Atatürk would not want us to be 
sentimental, if he were alive. For he believed the creativity of science and 
said “Forward! Further!” He showed us the way to catch and transcend 
the era. Are wearing mourning and dipping the flag enough to express 
the pain we feel at national level? What change may shedding tears 
bring with it? Children of a nation that is worthy of Atatürk should no 
more memorialize him in tears. The way to further aggrandize Atatürk is 
to strive at arriving the goal he set before us. If we can clearly answer 
these questions, it means that we are close to attain that goal: “Where 
could we bring our country from the point he left? What should we do 
from now on? What are the problems we are facing today? What are the 
sources and possible solutions of these problems?”  Atatürk defined six 
principles and expected from us to adopt and protect them. These 
principles integrating each other rendered us a society consisting of 
people who could become individuals. As individuals who can think and 
receive education freely, decide freely in matters who concern our 
country, in order to guarantee the freedom of future generations it is 
necessary for us to adopt and protect the principles of republicanism, 
populism, statism, nationalism, reformism and secularism.   We must 
grasp that Republic is not only a national holiday celebrated once a year, 
but also and more importantly, a way of life and thought based on the 
fundamental rights and freedoms of human. We should not only 
envision populism with the photo of Atatürk when he is listening a 
villager, but also should concretize in our lives with a gesture of 
thankfullness to that villager when we are consuming the foods he, his 
children and grandchildren produce. We should think that statism is 
possible only if we resist transnational companies and global powers, 
resist the domination of these on our country, decrease and remove 
economic dependence on foreign sources.  We should well grasp that 
nationalism and loving one’s country is not the same as racism. For we 
should know that if we do not love our country, we will have to love the 
countries of other nations. We should grasp that reformism may only be 
actualized on the condition that necessary regulations are done in all 
our national agencies and institutions in the name of catching the era. 
We should understand the fact that progress and innovation are hollow 
words as long as we commend our projects to Japanese, our technology 
to Americans.  Finally, we should grasp that the meaning of secularism is 
not limited to the stereotype definition of “separation of religion and 
state affairs,” but it necessitates that we do not ground our knowledge 
on our beliefs. While striving to get knowledge about something, it is a 
must that we look at the thing we want to know by casting our beliefs 
aside. These principles are the ones that knit us to our country yet do not 
make us dependent on a single way of thought. Loyalty to these 
principles systematized by Atatürk will pave the way for us to arrive the 
universal on the basis of the local and to live in a country and in a more 
illuminated future where human is given value only by virtue of her/his 
humanity“Remember me,” said Atatürk.We can love, believe and 
remember one only if we understand him. For this reason, try first to 
understand Atatürk.
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Marmara College
Turkish Language and Literature Teacher


	kapak 6
	1-6
	7-12
	13-18
	19-24
	25-30
	31-34

