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AÇILIŞ
Opening

3

MARMARA EĞİTİM KURUMLARI AÇILIŞ TÖRENİ
Marmara Educational Institutions Opening Ceremony

2

017 - 2018 Eğitim-öğretim yılı açılış
töreni 4.sınıf, ortaokul, lise öğrencileri ile öğretmenler, idareciler ve Genel
Müdürümüz Elif Şimşek’in katılımıyla
amfi tiyatroda yapıldı.

Tören Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve
silah arkadaşları için saygı duruşu ve İstiklal
Marşının okunmasıyla başladı. Anaokulu Müdürü Özlem Görür, İlkokul - Ortaokul Müdürü
Yasemin Yılmaz, Liseler Müdürü Mehmet Alkan’ın konuşmalarıyla devam etti.
Ardından ilk ders konuşmasını yapmak üzere Maltepe Üniversitesi IB Koordinatörü Jale
Onur kürsüye davet edildi. Törenin sonunda,
okul orkestrasının mini konserine öğrenciler
coşkuyla eşlik ettiler.
2017-2018 Academic Year opening ceremony was held
at the amphitheater with the participation of 4th graders,
middle school and high schools students, teachers, administrators and the General Manager Elif Şimşek.
The ceremony started with a moment of silence for the
Great Leader Mustafa Kemal Atatürk and his fellow fighters and the National Anthem was cited and continued

with the speeches of Özlem Görür, Kindergarten Principal,
Yasemin Yılmaz, Primary and Middle School Principal and
Mehmet Alkan, High Schools Principal.
Following the speeches,Maltepe University IB Coordinator
Jale Onur was on stage for the speech of ‘first lesson’. At
the end of the ceremony all students sang songs played
by the school orchestra enthusiastically.
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Yelken Yarışlarında Öğrencimiz Beste Yabanoğlu 3. Oldu

Yine Uluslararası
Başarı, Hep Başarı !

The Success Of Marmarians
In Cape Town

Beste Yabanoğlu Came In 3Rd In The Saıl-Off
Özel Marmara Koleji
9-A sınıfı öğrencisi
Beste Yabanoğlu, 21-22
Ekim 2017 tarihinde
Fenerbahçe Yelken
Kulübünün ev sahipliğini yaptığı, “İl birinciliği
Yelken Yarışları”nda

Beste Yabanoğlu,
from Marmara
Private College 9-A
came in 3rd in the
Sail-Off, Laser 4.7
in girls’ category,
hosted by Fenerbahçe Sailing Club
between 21-22
October 2017. We
congratulate our
student Beste and
wish her a continued success.

Laser 4.7 sınıfında
kızlarda 3. olmuştur.
Öğrencimiz Beste’yi
tebrik eder, başarılarının
devamını dileriz.

O

Yarışmanın bu yıl konuları
şöyle:

27-28 Mayıs 2017’de, İstanbul Fen Bilimleri Okulları’nda
yapılan Türkiye elemelerinde,
Marmara Koleji öğrencileri iki
altın ve yedi gümüş madalya
ile Cape Town’daki Dünya
Elemelerine gitme hakkı elde
etmişlerdi.

“ An Unlikely World / Mümkün Olmayan Dünya “ başlığı
altında Modern Mythologies
(Modern Mitolojiler), To Shoot
for the Moon (Ay’a Yolculuk),
History of Conspiracy (Komplo Teorileri), Voices of the Almost Impossible (Neredeyse
İmkansızın Sesleri), Fragment
of an Improbable Universe
(Olanaksız Evren’in Parçaları), Predicting the Future
(Geleceği Tahmin Etmek).
Konularına sene başından
beri hazırlanan öğrenciler
kompozisyon yazma, münazara yapma ve bilgi yarışmaları dallarında üstün başarılar
elde ettiler.

tuz iki ülkeden, dört yüz
doksan beş kişinin katıldığı The World Scholar’s Cup
Global Round 10 – 15 Ağustos
2017 tarihleri arasında gerçekleşti. Cape Town, Güney
Afrika’da yapılan The World
Scholar’s Cup, Global Round
/ Dünya Bilginleri Kupası Dünya Elemeleri’nde Pınar Erdem,
Azra Deniz Kasırga ve Oğuzhan Yılmaz›dan oluşan takımımız bir altın ve dört gümüş
madalya kazanarak Türkiye’yi
başarıyla temsil ettiler.
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Satrançta “Atatürk Kupası”nın Sahibi Bahadır Özen
Bahadir Özen, The Holder Of “Atatürk Cup”

The team consisting of the
Marmarians Pınar Erdem,
Azra Deniz Kasırga and Oğuzhan Yılmaz represented
Turkey successfully winning
a golden and four silver medals The World Scholar’s Cup,
Global Round organized in
Cape Town between 10-15
August 2017 and participated by four hundred and ninety five people from thirty two
countries.
The Marmarians had been entitled to take part in the Global
Round in Cape Town winning
two golden and seven silver

medals in Tukey Finals organized in İstanbul Fen Bilimleri
Schools between 27-28 May
2107. The students who had
been studying the subjects
of the competition including Modern Mythologies, To
Shoot for the Moon History of
Conspiracy, Voices of the Almost Impossible, Fragment of
an Improbable Universe, Predicting the Future under the
theme of “An Unlikely World”
competed successfully in
categories including writing
essay, debate and quiz show.

Öğrencimiz ÇİĞDEM ÇITAK’ın AFS Başarısı

Ö

zel Marmara Koleji 11-C sınıfı öğrencisi Bahadır Özen,
Türkiye Satranç Federasyonu İstanbul İl Temsilciliği tarafından 4-5 Kasım 2017 tarihlerinde Üsküdar’da düzenlenen “10
Kasım Atatürk Kupası Satranç Turnuvası”nda, katıldığı 6 maçta
5.5 puan alarak şampiyon oldu.

Bahadır Özen, the Marmarian at 11C became the champion
having 5.5 points in 6 matches he took part in “November 10,
Atatürk Cup Chess Tournament” organized by Turkish Chess
Federation İstanbul Provincial Representative between 4-5
November 2017 in Üsküdar.

The Success of ÇİĞDEM ÇITAK in AFS

Ö

zel Marmara Koleji öğrencisi Çiğdem Çıtak,
girdiği yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olarak AFS kültürler arası değişim programında, bir
eğitim-öğretim yılını yurt dışında okuma hakkını
kazanmıştı. 2016-2017 eğitim öğretim yılında 10.
sınıfı İtalya’nın Treviso şehrindeki “Liceo Primo
Levi” okulunda okuyan öğrencimiz, bu yıl okulumuza dönerek 11-IB sınıfında yeni eğitim öğretim yılına başlamıştır.

Öğrencimiz, İtalya’da farklı bir kültürde öğrenci
olmanın kendisi için zorlu bir deneyim olduğunu, bu zorlukları yaşamanın ufkunu geliştirdiğini ve kendisine olgunluk kazandırdığını söyledi. İtalya’da İtalyanca öğrenen Çiğdem Çıtak, sıradaki hedefinin önümüzdeki ay sınava girerek
İtalyanca B2 sertifikasını almak olduğunu belirtti.

Çiğdem Çıtak, the student at Marmara Private
High School was entitled to study abroad for
a year within the scope of AFS exchange program. She, who studied at “Liceo Primo Levi” in
Treviso- Italy during 2016-2017 academic year,
started the new academic year at home and
11-IB class.
She stated that it was challenging to be a
student in Italy having different cultural background; however, overcoming the challenges
has gained her a broader perspective and maturity. Çiğdem Çıtak, who also learned Italian in
Italy said that her next goal is to take an exam
to receive B2 degree in Italian next month.

Ömer Efe İlkkurşun Türkiye Salon Kürek 2.si
Ömer Efe İlkkurşun Come Off Second-Best In Turkey
Rowing Competitions

2

017 Aralık ayında İstanbul da düzenlenen Türkiye Salon Kürek yarışlarında
6000 M de 11 B Sınıfı öğrencilerimizden
ve aynı zaman da Fenerbahçe Kürek takımı sporcusu olan Ömer Efe İlkkurşun Türkiye 2.si olmuştur. Öğrencimizi tebrik eder
başarılarının devamını dileriz.

Ömer Efe İlkkurşun, the student
at 11B and sporter at Fenerbahçe Rowing team came off
second-best in 6000 M category
in Turkey Rowing Competitions
organized in December, 2017 in
İstanbul.
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Gururlandıran Uluslararası Başarı

Havuzlarda Bir Başarı Daha !

The Elating International Success

Another Success in the Pools!

Efe Tan Çıbıkçı, the student at Marmara Private Science
High School was entitled to represent Turkey at 87th International Session.
Efe Tan Çıbıkçı, the member of Marmara Private High
Schools EYP Club was entitled to represent Turkey at
87th International Session in
Vilnius, Lithuania eliminating hundreds of students
at “21st National Selection
Conference of EYP Turkey”
organized by the European
Youth Parliament between
01-05 December 2017 in
Bursa.

87. Uluslararası Avrupa Gençlik Parlamentosunda Türkiye’yi temsil etme hakkını Özel İstanbul Marmara Lisesinden Efe Tan Çıbıkçı kazandı.

Ö

zel Marmara Koleji EYP
Kulübü üyesi Efe Tan
Çıbıkçı, Avrupa Gençlik Parlamentosu Derneği tarafından bu yıl 01-05 Aralık 2017
tarihleri arasında Bursa’da
gerçekleşen “21. Ulusal Avrupa Gençlik Parlamentosu”nda yüzlerce öğrenciyi
geride bırakarak Türkiye’yi
Litvanya’da gerçekleşecek
olan “87.Uluslararası Avrupa
Gençlik Parlamentosu”nda
temsil etme hakkını kazandı.
Türkiye’nin çeşitli illerinden
gelen yaklaşık 150 delege ve
24 okulun katımıyla gerçekleşen konferansta öğrenciler,
yurt dışından ve yurt içinden
gelen kişilerden oluşan jüri
tarafından
değerlendirildi.
Türkiye’nin seçkin liselerinin
altışar öğrenci ile katıldığı ve
öğrencilerin
düşüncelerini
İngilizce olarak savundukları
konferans sonunda kazanan

öğrenciler, Avrupa’daki organizasyonlara davet edildi.
Yaptığı değerlendirmeler ve
konuşmayla
delegasyonun
dikkatini çeken Efe Tan Çıbıkçı, 10 gün sürecek uluslararası en prestijli gençlik konferansı olan “87. Uluslararası
Avrupa Gençlik Parlamentosu”nda Türkiye’yi temsil etme
başarısını elde etti. Marmara
Kolejinin EYP koordinatörleri
Tarih öğretmeni Zülal Eroğlu
ve İngilizce öğretmeni Sitem
Sipahi danışmanlığında katıldıkları “21. Ulusal Seçim Konferansı”nda Türkiye’yi temsil
edecek ilk sekiz delege arasına giren Efe Tan Çıbıkçı; “Türkiye’yi temsil etme heyecanı
ve gururunu yaşadığını, bunu
en iyi şekilde gerçekleştirmek
için çok çalışacağını” belirterek duygularını okul toplumu
ile paylaştı.

The students were evaluated by the jury consisting of
both international and national members in the session participated by about
150 delegates and 24 school
across Turkey. Six students
from each prestigious school
in Turkey participated in the
sessions and they discussed
their ideas in English. The
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winner students were invited to the organizations
in Europe at the end of the
sessions. Efe Tan Çıbıkçı, attracting attention of the delegation with his evaluations
and speech achieved to
represent Turkey at the most
prestigious youth conference
87th International Session in
Vilnius, Lithuania which will
last for 10 days. Being one
of the eight delegates that
will represent Turkey after
the sessions of 21st National Selection Conference of
EYP Turkey they took part in
under the guidance of Zülal
Eroğlu and Sitem Sipahi, the
EYP Coordinators, Efe Tan
Çıbıkçı said “I feel the proud
and excitement of representing Turkey and I will work
hard to do my best.”

Ö

zel Marmara Koleji
öğrencimiz Baran
EFENDİOĞLU, yüzme
antrenörü Nezih Erel
gözetiminde 18-20 Aralık
2017 tarihlerinde Tozkoparan Yüzme Havuzunda
düzenlenen Turkcell Türkiye Yıldızlar Bireysel Kısa
Kulvar Yüzme Müsabakasına katılmıştır.

The Marmarian Baran
EFENDİOĞLU attended
Turkcell Turkey Stars
Short Course Swimming
Championship organized at Tozkoparan
Swimming Pool between
18-20 December 2017
under the guidance ot
the swimming coach
Nezih Erel.

Öğrencimiz Baran EFENDİOĞLU 50 metre sırtüstü
teknik Türkiye 8. Ve 100
metre sırtüstü teknik Türkiye 7. Olmuştur. Öğrencilerimiz yarışlarda kurumumuzu en iyi şekilde temsil
etmiştir.

Baran EFENDİOĞLU
came in 8th in 50 meters
backstroke category
and came in 7th in 100
meters backstroke
category in Turkey. The
student represented the
school successfully

Bahadır Özen Basın Toplantısında
Bahadır Özen at Press Meeting

O

kulumuz
11C
sınıfı öğrencilerinden Bahadır ÖZEN
2017 Aralık ayında
İstanbul Levent İş
bankası
kulelerinde düzenlenen basıl
toplantısına katılmıştır. Türkiye İş Bankası
2005 yılından bu yana
Satranç Federasyonu
ana sponsoru olup
basın
toplantısında

Federasyon Başkanı Gülkız TÜLAY İş
bankası Yön. Kur.
Bşk. Ersin ÖZİNCE
ve Satranç milli takım
oyuncuları hazır bulundular. Öğrencimizi
bu elit organizasyon
da yer almasın dan
dolayı tebrik ediyor,
başarılarının devamını
diliyoruz.

Bahadır Özen,11C Marmara
College, attenden Press Meeting at İsbank Towers in December,1017.Türkiye İş Bank has
been sponsoring Chess Federation since 2005 and the head of

the Federation Gülkız TÜLAY and
the chairman of the board of directors Ersin Özince were also at
the meeting.We congratulate Bahadır on his participating in this
elite event.
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Öğrencilerimiz “Edinburgh
Gümüş Kampı”nı Eskişehir’de
başarıyla tamamladılar.

Marmara Eyp Kulübü Öğrencileri Üalef 2017’de
Marmara Eyp Club At Ualef 2017

Accompanied by the EYP counsellors
Sitem Sipahi and Zülal Eroğlu, nine
members of Marmara Private College
EYP Club attended ‘Üsküdar American Education Forum’ organized at
Üsküdar American Academy.

“Duke of Edinburgh Silver Camp”
at Eskişehir

E

Starting with orientation and constituting teams on the first day, the forum continued with the committees’
works. The students, having been
informed by the specialists about
the topics, had the opportunity to
interview with İsmail Küçükkaya, the
newsreader on FOX TV.

dinburgh projesi kapsamında, 13-14-15 Ekim 2017 tarihlerinde 5 öğrencimiz (Tuna Özsoy, Ekin Özsoy, Selin Ergür, Eda Ceyhan ve Baran Gülcan); macera ve keşif kampını
Uygulamalı Dersler Zümre başkanı Mehmet Eren eşliğinde
tamamladılar.
Öğrencilerimiz, Eskişehir’in Seyitgazi ilçesindeki 2 gece 3
günlük gümüş kampını bitirmiş; ellerindeki pusula ve harita
ile belirlenen rotada yollarını kendileri bularak kampı tamamlamışlardır. Yorulsalar dahi doğada geçirdikleri zamanların
çok keyifli olduğunu belirten öğrencilerimiz, aynı zamanda
fotoğraf çekimleriyle bir kampı daha güzel anılarla geride
bırakmışlardır.

Five students (Tuna Özsoy, Ekin Özsoy, Selin Ergür, Eda Ceyhan and
Baran Gülcan) completed the adventure and discovery camp within
the scope of the Duke of Edinburg project under the guidance of the
Applied Courses Department Head Mehmet Eren on 13-14-15 October
2017.
The students completed the silver camp lasting two nights and three
days at Seyitgazi, Eskişehir by finding their ways through the compass
and the maps. Although feeling tired, the students stating that it was
great pleasure to spend time in the nature, completed the camp with
wonderful memories.

Yurt Dışında Okumak İsteyen Öğrencilerimizi Bilgilendirdik
We have informed the students who want to study abroad
Okulumuzdaki 11. ve 12. sınıf öğrencilerimiz, her yıl yapılmakta olan üniversiteye
giriş sınavına hazırlanmak için sıkı bir çalışma içine girmiş bulunmaktalar. Ancak
diğer taraftan yurt dışında eğitim alma seçeneğini de değerlendirmek istiyorlar. Bu
konuda öğrencilerimize yardımcı olmak
ve onların sorularını cevaplamak amacıyla 30.11.2017’de İngilizce Bölümü olarak
“Yurt Dışında Üniversite Eğitimi” başlıklı
bir sunum düzenledik.

The 11th and 12th grade students have started
hard work for the preparation of the university entrance exam. On the other hand, they want to take
into consideration the option of studying abroad.
Therefore, on 30.11.2017 the Foreign Language
Department organized an informative seminar on
‘Study Abroad’ to help the students and answer
their questions.

In the seminar, the requirements for higher education abroad were mentioned. The importance of
student’s score in university entrance exam, high
Bu sunumda, yurt dışında yüksek öğrenim için gerekli şartlara değinildi ve school grade point average, reference letters, and
öğrencinin üniversite giriş sınavında alacağı puanın, lise not ortalamasının, academic and social activities attached to their
referans mektuplarının, portfolyolarında yer alan akademik ve sosyal faali- portfolios were also emphasized.
yetlerin ne kadar önemli olduğu vurgulandı.
Furthermore, the content and context of the cerBunun yanı sıra, IELTS, TOEFL, SAT gibi sertifika sınavlarının özellikleri ve tificate exams such as IELTS, TOEFL, SAT, how to
bu sınavlara nasıl hazırlanılması gerektiği anlatıldı ve İngilizce dil yeterliliği- prepare for these exams and the importance of Ennin önemine değinildi.
glish language proficiency were emphasized.
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Ü

sküdar Amerikan Lisesi tarafından 20- 23 Ekim 2017 tarihlerinde düzenlenen Ulusal Gençlik Eğitim
Forumuna, Özel İstanbul Marmara
Koleji; EYP kulübü danışman öğretmenleri Zülâl Eroğlu ve Sitem Sipahi
rehberliğinde 9 öğrenci ile katıldı.
1.gün Oryantasyon, takım oluşturma çalışmaları ile başlayan forum,
2. ve 3. gün komitelerin çalışmaları
ile devam etti. Konferans süresince
uzmanlar tarafından komite konuları
hakkında bilgilendirilen öğrenciler,
genel kurulun yapıldığı 4.günde de
FOX TV haber spikeri İsmail Küçükkaya ile söyleşi yapma imkânı buldu.
ÜALEF’17 Forumunda, ekonomik,
sosyal, kültürel, sanat, medya, uluslararası ilişkiler ve çevresel sorunları tartışmak üzere bir araya gelen
öğrenciler, ülke sorunlarına çözüm
odaklı yaklaştı. Ardından sorunları
komitelerdeki diğer delegelerle paylaşan öğrenciler, çözüm önerilerini
taslak haline getirerek genel kurul
oturumlarında sundu.ÜALEF’17’ ye
katılan; Bahadır Özen, Candan Oran,
Mina Aydoğan, Zeynep Erince, Zey-

nep Erzincan, Göksu Fırat, Tuana
Çakmak, Sevilay Şahin, Elif Buse
Erdoğan isimli öğrencilerimiz yürüttükleri başarılı çalışmalardan dolayı
sertifika almaya hak kazandılar.

The students meeting within the
scope of UALEF’17 Forum with the
purpose of discussing economic,
social, cultural and environmental
problems and issues in relation to
art, media and international relations,
approached the current local issues
in solution-oriented way. Sharing the
issues with the other delegates in the
committees, the students presented
their solution offers in a draft form in
the general assembly sessions. The
students, Bahadır Özen, Candan
Oran, Mina Aydoğan, Zeynep Erince,
Zeynep Erzincan, Göksu Fırat, Tuana Çakmak, Sevilay Şahin, Elif Buse
Erdoğan who took part in UALEF’17
Forum were entitled to receive certification due to their successful works.
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“ Rcgeo’17 ” Coğrafya Olimpiyatları
Rcgeo’17

İngilizce Öğretmenleri
“How To Teach Ielts & Toefl”
Kursunda
The English Teachers
At The Training On
“How To Teach Ielts & Toefl”

Ayliz Baykut Finlandiya Avrupa Gençlik Parlamentosu’nda
At European Youth Parliament Finland

R

obert Kolej tarafından 11-12 Kasım 2017 tarihlerinde 1619 yaş aralığındaki öğrencilere yönelik düzenlenen “RCGeo’17” adlı Coğrafya Olimpiyatına, Coğrafya dersi öğretmeni
Öznur Nesipoğlu rehberliğinde, Marmara Koleji 11. sınıf öğrencilerinden; Eda Ceyhan, Selin Ergür, Zeynep Derin Dedeler, Eralp Karduz, Arda Turna, Yiğit Altar Piyade katılmışlardır.
Olimpiyat sürecinde; saha çalışması, sahada edinilen bilgilerin haritalanması ve multimedya sınavı yapılmış ve bu sınav
sonucunda 50 katılımcı içerisinden Yiğit Altar Piyade 5. olmuştur. Coğrafya ve doğa bilimlerine karşı ilgileri yüksek olan
öğrenciler, ayrıca sahada yeterliliklerini değerlendirebilme ve
akranlarıyla keyifli zaman geçirme olanağı bulmuşlardır.

Marmara Koleji İngilizce öğretmenleri Neşe Sarışın, Aslı Kaşdarma ve Pınar Çırpanlı Queen English Language School’da
Zeynep Cihan tarafından 4-19 Kasım tarihleri arasında düzenlenen “How to Teach IELTS & TOEFL” isimli 20 saatlik çalışmayı
başarı ile tamamlayarak sertifikalarını aldılar.
Öğretmenlerimiz bu kursta IELTS ve TOEFL sınavlarının soru
çeşitleri, sınavlarda çıkan materyallerin içeriği, testlere hazırlama teknikleri, etkili ders hazırlama teknikleri, hedef belirleme,
bilgi ve becerilerin geliştirilmesi, materyal hazırlama, bu iki sınavın karşılaştırılması ve değerlendirilmesi gibi konularda bilgilerini güncelleme ve meslektaşları ile fikir alış verişi yapma
imkanı buldular.
The Marmarians at 11th grade including Eda Ceyhan, Selin
Ergür, Zeynep Derin Dedeler, Eralp Karduz, Arda Turna, Yiğit
Altar Piyade under the guidance of the Geography Teacher
Öznur Nesipoğlu participated in the Geography Olympics
named “RCGeo’17” that was organized for the students between the ages of 16-19 by Robert College between 11-12
November 2017. In the Olympics there were exams on field
work, mapping the information gathered from the fieldwork
and multimedia; as a result of those exams Yiğit Altar Piyade
came in 5th among the fifty participants. The students who
are highly interested in geography and natural sciences had
the opportunity to evaluate their competences in the field and
spend enjoyable time with their peers.

Neşe Sarışın, Aslı Kaşdarma and Pınar Çırpanlı, the English
Teachers at Marmara College attended twenty-hour training on
“How to Teach IELTS & TOEFL” organized by 4-19 November
by Zeynep Cihan at Queen English Language School. Completing the training successfully, the teachers were entitled to
receive the certificates.
The teachers had the opportunity to update their knowledge
and exchange ideas with their colleagues on the question
types in IELTS and TOEFL, the content of exam materials, methods for preparations, effective course preparation techniques,
goal setting, developing knowledge and skills, preparing materials, comparing and evaluating these two exams.
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Ö

zel İstanbul Marmara Koleji 12.
sınıf öğrencisi Ayliz Baykut, 3-5
Kasım 2017 tarihlerinde Avrupa
Gençlik Parlamentosu tarafından düzenlenen Uluslararası Finlandiya Avrupa
Gençlik Konferansı’nda Türkiye’yi başarı
ile temsil etti.
Özel İstanbul Marmara Koleji’nde danışmanlığını Sitem Sipahi ve Zülal Eroğlu’nun yaptığı EYP Kulübü, 2012 yılından
itibaren Avrupa Gençlik Parlamentosu seçimlerinde gelenekselleşen başarılarına
bir yenisini daha ekledi. Ayliz Baykut, 20
okul ve 130 öğrencinin arasından seçilerek katıldığı 20. Ulusal Seçim Konferansı’nda jüri değerlendirmesi sonucunda,
İngilizceyi kullanma, akademik yeterlilik
ve disiplinli çalışmaları ile başarılı bulunarak, Uluslararası Finlandiya Avrupa
Gençlik Konferansı’nda Türkiye delegesi olmaya hak kazanmıştı. Uluslararası
Konferansa katılan Ayliz Baykut; “Uluslararası sorunlara Türkiye delegesi olarak
çözümler bulma heyecanını ve gururunu
yaşadığını, Avrupa Gençlik Parlamentosu
Konferanslarında etkin rol almaya devam
edeceğini” söyledi.

Ayliz Baykut, the Marmarian at 12th grade represented
Turkey successfully in the International Finland European
Youth Conference, Finland organized by the European Youth
Parliament between 3 and 5
November 2017.
EYP Club, under the guidance
of Sitem Sipahi and Zülal Eroğlu showed success in European
Youth Parliament selections this
year like every year since 2012.
Ayliz Baykut has been entitled to be Turkish delegate at International Conference,
Finland as a result of the jury assessment
in 20th National Selection Conference that
she has taken part in by being selected
among 20 schools and 130 students as
she was considered qualified in terms of
use of English, academic competences
and disciplined works. Ayliz Baykut said:
“I feel the enthusiasm and honor to find
solutions for the international issues as
the delegate of Turkey and I will continue
being active in the European Youth Parliament Conferences.”
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Armabey Projesi Ege’nin
İki Yakasında Devam Ediyor

Sınırlar Arası Dostluk Projesi Başladı

Cross-Border Friendship Project Has Been Initiated

R

omanya Vatra Dornei Okulu ile
“Freundschaft Ohne Grenzen” Adlı
Projemize Başladık. İstanbul Özel Marmara Koleji Yabancı Diller Bölüm Başkanı Neşe Sarışın, 24-26 Ağustos 2017
tarihlerinde Romanya’nın Bükreş kentine bir ziyaret gerçekleştirdi. Romanya,
Suceva, Vatra Dornei Okulu öğretmenleri Adriana Bonches ve Liuta Jucan
ile birlikte 2017-2018 eğitim-öğretim
yılında Almanca dilinde yapılacak olan
“Freundschaft Ohne Grenzen” (Sınırlar
Ötesi arkadaşlık) adlı projenin planlamasını yaptılar. Söz konusu proje, iki

okul öğrencilerinin Almanca olarak yürütecekleri çalışmalar ile Romanya ve
Türkiye’nin gelenek, görenek, tarihi ve
kültürel değerlerini ve yaşam şekillerini
karşılaştırarak fikir alış verişinde bulunmalarını hedefliyor. Proje boyunca öğrenciler sosyal ağlarla iletişim halinde
olacaklar ve telekonferans yoluyla bilgi
yarışmaları yapacaklar. Şubat ayında
Vatra Dornei öğrencilerinin okulumuzu
ziyareti ve Nisan ayında okulumuz öğrencilerinin Romanya’ya yapacakları ziyaretlerle öğrenciler yüz yüze faaliyetler
gerçekleştirme imkânı bulacaklar.

Marmara College Foreign Language
Department Head Neşe Sarışın visited
Bucharest, Romania between 24-26
August 2017. She met Adriana Bonches and Liuta Jucan, the teachers at Romania Suceva, Vatra Dornei and they
planned the project named “Freundschaft Ohne Grenzen” (Cross-Border
Friendship) that would be carried out in
2017-2018 academic year.

tions, customs, historical and cultural
values and lifestyles of Romania and
Turkey through the studies conducted
by two schools’ students in German.
Throughout the project, students will
be in contact via social networks and
will organize quiz shows through teleconferencing. In February, Vatra Dornei
students will visit Marmara Educational
Institutions, and in April the Marmarians
will visit to Romania; hence they will
have the opportunity to carry out activities together.

The project in question aims to exchange ideas by comparing the tradi-
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Armabey Projects Continue On Two Shores Of Aegean

The World Scholar’s Cup Planlama Toplantısı
The World Scholar’s Cup Planning Meeting

1

6.01.2018 ‘de Lise Toplantı Odasında “The
World Scholar’s Cup” yarışmasına katılacak olan Liseli
23 öğrencimiz danışman
öğretmenleri ile bir toplantı
yaptılar. Toplantıda, 21-22
Nisan 2018 ‘de Türkiye elemeleri için yapılacak olan
yarışmaya hazırlık planlaması yapıldı. Bu sene, üçer
kişiden oluşan 9 takımla
katılacağımız yarışma için
öğrencilerimizin çok istekli
olduğu görüldü. Öğrencilerimiz, yarışma için disiplinli
bir şekilde ve azimle çalışacaklarını belirterek Dünya
turuna katılmak ve okulumuzu en iyi şekilde temsil
etmek istediklerini de vurgulamışlardır.

On January 16, 2018, 23
students at high school
that will attend “The World
Scholar’s Cup” made a
meeting with their consultant teachers. In the meeting the preparation for the
contest organized between
21-22 April 2018 was
planned. The students were
eager for the contest they
were going to participate
with 9 teams each of which
consists of 3 students. The
students also emphasized
that they would like to participate in the World Tour
and represent the school
in the best way by stating
that they would work determinedly for the competition.

2

006 yılından beri Ege’nin
iki yakasında dostluk bağlarını güçlendirmek için Türkiye ve Yunanistan arasında
başlatılan kültürel ve linguistik işbirliğinin bu yılki planlama toplantısı 17.11.2017’de
İstanbul’da Marmara Koleji’nde yapıldı.
Toplantıya Selanik’ten Aristoteleio, Atina’dan Paidogogiki
Protoporia, Edirne’den Edirne Beykent, İzmit’ten Kartepe
Marmara, Muğla’dan Bodrum
Marmara ve İstanbul’dan
Beykent ve Marmara Kolejleri ile Maltepe Üniversitesi
temsilcileri katıldı. Her okulun
müdür, bölüm başkanları ve

öğretmenlerden oluşan temsilcileri bu sene içinde yapılacak faaliyetlerin detaylarına karar verdiler. Toplantının
başında 2006’dan bu yana
yapılan çalışmaları anlatan
fotoğraf ve videolarla zenginleştirilmiş sunum ile bu projeye katkıda bulunanlar anıldı.
Toplantıda tüm dünyada yaşanan üzücü terör olaylarından dolayı bu sene öğrenci
değişiminin yapılmamasına,
Yunan ve Türk okulları arasında her zamanki gibi öğretmen
değişiminin devam etmesine,
Model United Nations çalışmasının Selanik Aristoteleio
okulunda
tekrarlanmasına,
Maltepe Üniversitesi ile Yunan üniversiteleri arasında da
yeni bir işbirliği başlatılmasına karar verildi.

The planning session for
Armabey, the cultural and linguistic cooperation initiated
between Turkey and Greece
to strengthen the friendship
between the two shores of
Aegean since 2006 was held
in İstanbul, at Marmara College on 17.11.2017.
The representatives of Aristoteleio from Thessaloniki, of
Paidogogiki Protoporia from
Athens, of Edirne Beykent
from Edirne, of Kartepe Marmara College from İzmit, of
Bodrum Marmara College
from Muğla and Beykent
Schools, Marmara College
and Maltepe University from
İstanbul took part in the
meeting. The representatives
of each school consisting of
the principals, the depart-

ment heads and the teachers
decided on the details of the
activities to be carried out
this year. At the beginning of
the meeting, it is reminisced
about the people who contributed to the project with a presentation consisting of photos and videos since 2006.
It is decided that the student
exchange programme would
not be organized for this year
due to the terrorist incidents
across the world, the teacher exchange programme between the schools in Turkey
and Greece would continue,
Model United Nations project
would be held in Aristoteleio,
Thessaloniki again and a new
cooperation between Maltepe University and Greek universities would be initiated.
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Pamun Paris Model
Birleşmiş Milletler Konferansı

Pamun Paris Model United Nations Conference

O

kulumuz 11 IB
sınıfı
öğrencileri CAS programı
kapsamında 1-4 Aralık
2017 tarihleri arasında
Fransa’nın Paris kentinde
Paris Amerikan Koleji’nin
düzenlediği Model Birleşmiş Milletler toplantısına
katıldılar. Birleşmiş Milletler toplantılarının özgün bir
simülasyonu olan bu toplantılar, öğrencileri küresel
sorunlara dünya diplomasisi içinde çözüm önerileri
üretmeye
yönlendirerek
kişisel gelişim, dil gelişimi, kültürel gelişim, strateji
geliştirme, Birleşmiş Mil-

Marmara Koleji Öğrencileri Frc Yarışması’nda
Robotics Off Season 2017

FIRST 1989’da Manchester
NH’de kurulan FIRST, gençleri bilim, mühendislik, teknoloji ve matematik alanlarında
bir eğitim ve kariyer hedeflemeye motive eden ve aynı
zamanda özgüven ve hayat
becerilerini geliştiren ulaşılabilir ve inovatif programdır. 3 yıldan beri Türkiye’de
Rirst Robotics Competition
Off-Season olarak ülkemizde
devam etmektedir. Marmara
Koleji öğrencileri bir haftalık
kısa bir sürede sıkı bir çalışma yaparak bu yarışmaya
hazırlanmıştır. Ekip 10 kişiden
oluşup 2 gruba ayrılmıştır. 9.
Sınıflardan Uğur AĞGEZ’in
kaptanlığında yazılımda konusunda Fen Lisesin’den Ba-

tuhan KORKMAZ, mekanik
tasarım konusunda Arif Aydın
KOCA ve Serkan ONAR’ın
liderliğinde Tuna ÖZSOY,
Jeremy ZALMA, İzzet Kerim
SENEMOĞLU, Ezgi KAYA,
Bilge İrem YÖN ve Zeynep
OY öğrencileri, Aslı Didem
DEMİRCAN, Zerrin Dinga öğretmenlerinin danışmalığı’nda
02-05 Aralık tarihlerinde Ülker Arean’da gerçekleşen 3.
Türkiye FRC (Robot Olimpiyatları) yarışmasına katılmışlardır. Yarışmaya Türkiyenin
birçok ilinden okullar katılmış
olup toplam 56 takım bulunmaktadır. Öğrencilerimiz yarışmayı 11. ve 19. Sıralarda
tamamlamışlardır.

The Marmarians took part in
Robotics Competition OffSeason that was organized
for the third time in Turkey.
Firstly1, an innovative program founded in 1989 by
Dean Kamen based in Manchester, New Hampshire motivating the youngs targeting
education and career and
developing the self-confidence and life skills, has
been carried out as First Robotics Competition Off-Season in Turkey for three years.
The Marmarians under the
1

guidance of the teachers Aslı
Didem Demircan and Zerrin
Dinga took part in 3rd FRC
organized at Ülker Arena between 02-05 December. The
team of 10 people competing
in two groups consisted of
the Marmarians named Uğur
Ağgez, Batuhan Korkmaz,
Arif Aydın Koca, Serkan Onar,
Tuna Özsoy, Jeremy Zalma,
İzzet Kerim Senemoğlu, Ezgi
Kaya, Bilge İrem Yön and
Zeynep Oy. The Marmarians
came in 11th and 19th among
56 teams across Turkey.

FIRST® (For Inspiration and Recognition of Science and Technology)

Within the scope of CAS,
the Marmarians at 11 IB
attended Model United
Nations conference organized by Paris American
Academy, France Paris,
between 1-4 December
2017. The meetings, the
original simulations of
United Nations meetings
direct students producing solutions for the global issues and provide the
opportunity learn and
experience personal development, language de-

velopment,
developing
strategies and United Nations procedures.
Göksu Sönmez, Sevilay
Şahin, Onat Ribar, Alkış
Bartu Tekin and Emir
Ergenekon, under the
guidance of IBDP CAS
Coordinator Nur Şahin,
undertook responsibilities
in different committees as
the delegate of Lithuania.
The students also had the
opportunity to visit historical places in Paris.

letler kural ve prosedürlerini öğrenme gibi pek çok
konuda deneyim kazanma
olanağı sağlar.
IBDP Programı CAS Koordinatörü Nur Şahin gözetiminde konferansa hazırlanan Göksu Sönmez,
Sevilay Şahin, Onat Ribar,
Alkış Bartu Tekin ve Emir
Ergenekon, Litvanya delegesi olarak farklı komitelerde görev aldılar. Öğrencilerimiz konferans saatleri
dışında kalan zamanlarda
Paris’in gözde tarihi mekanlarını ziyaret etme fırsatı da buldular.

16

TOPLUMSAL PROJELER
Social Projects

ULUSLARARASI PROJELER
International Projects

Marmara Koleji Öğrencileri
Nasa Buluş Şenliği’nde
The Marmarians At Nasa Invention Challenge

5 M - Ataşehir Hayvan Barınağı Ziyareti
5 M – Ataşehir Animal Shelter Visit

“Deneyimlerimizi paylaştıkça yaşamı daha iyi anlar,
hep birlikte zenginleşiriz.”
felsefesiyle
başlattığımız
bu kapsamlı projemizin
ilk adresi Ataşehir Hayvan
Barınağı.

O

kul toplumumuzda başlattığımız “Hayvan Barınağına Yardım” kampanyasını
duyurmak için anaokulundan
lise sona kadar yaptığımız sınıf ziyaretleri, arkadaşlarımızdan gelen yardımları toplama
ve Ataşehir Hayvan Barınağına ulaştırma süreci; yorucu
geçse de hayvan dostlarımızın bazı ihtiyaçlarını karşılayabilmiş olmak yaşanabilecek en büyük mutluluklardan
biriydi bizim için.
Minik yavrulara götürdüğümüz battaniyeler ve örtülerle

yataklar yapılırken biz de işin
bir ucundan tuttuk. O yavruların bu soğuklarda artık
üşümeyeceğini bilmek, az da
olsa, içimize su serpti.
10 C öğrencileri Berat ERDEM, Berk GÜNAY, Çağatay
BİRIŞIK, Aydın ARSLAN ve
Murat Can KALKAVAN. Onlar
bu projenin gizli kahramanları.

The first address of the
comprehensive project we
have initiated with the idea
of “The more we share our
experiences, the better we
understand the life and the
richer we get” was Ataşehir
Animal Shelter.
It was one of the greatest
happiness for us to be able
to meet some of the needs
of animal friends, although
the class visits from the kindergarten to the high school
to announce the campaign
named “Aid to Animal Shelter” that we have initiated
including the whole school
community, collection of the
materials and funs and transportation and delivery processes were very tiring.
We helped the people who

Minikleri Ziyaret
A Visit to Little Hearts

0
B

uluş Şenliği, JPL-NASA
mühendislerinin
1998’den beri ABD’de
her yıl kendi arasında düzenlediği ve Güney Kaliforniya’daki orta dereceli
okulların katılımına da açık
olan “Invention Challenge”
adlı yarışma esas alınarak,
aynı format ve içerikte ABD
tarafından düzenlenmekte
ve ABD dışında sadece
Türkiye’de yapılmaktadır.
02 Aralık 2017 tarihinde
9. Sınıf öğrencilerinden
Uğur Çağan Ağgez, 11.

sınıflardan Bilge İrem Yön,
Zeynep Oy, Ezgi Kaya,
Serkan Onar ve Arif Aydın
Koca, Biyoloji öğretmenleri Aslı Didem Demircan’ın
danışmanlığında Marmara
Koleji adına yarışmaya katıldılar. Bu yılki konusu 6 m
uzaklıkta, 2 m yükseklikteki bir kutu içine 1 dakikada 10 top atabilmek olan
yarışmada Marmara Koleji
öğrencileri, hava kompresörleri kullanarak yaptıkları
araçları ile okullarını başarıyla temsil ettiler.

“Invention
Challenge”,
the competition which
has been organized by
JPL-NASA
engineers
since 1998 in USA and
open to the participation of
secondary school in South
California, has been also
organized only in Turkey
for thirteen years.
On December 2, 2017 the
Marmarians Uğur Çağan
Ağgez, at 9th grade, Bilge
İrem Yön, Zeynep Oy, Ezgi
Kaya, Serkan Onar and
Arif Aydın Koca, at 11th

grade attended the competition in the name of
Marmara College under
the guidance of the Biology teacher Aslı Didem
Demircan. The theme of
the challenge this year
was throwing 10 balls into
a box with 2 m height and
with a distance of 6 m in
1 minute. The Marmarians
represented the school
successfully with their
cars they made using air
compressors.
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5.01.2018 Cuma günü Fizik Öğretmenimiz Hülya
Başoğlu liderliğinde bir grup
öğrencimiz Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Kliniğine
ziyaret gerçekleştirdiler. Hastanede yatmak zorunda olan
çocuklara moral vermenin
amaçlandığı bu proje öğrencilerimize farkındalık yarattı.
Ziyaret boyunca minikler ve
öğrencilerimiz unutulmaz anlar
yaşadılar.
On Friday, 05.01.2018, a group
of the Marmarians visited Çapa
Medical Faculty Pediatric Clinic under the leaders of Hülya
Başoğlu, the Physics Teacher. The project, the purpose
of which is giving the children
staying at hospital moral support, increased the awareness
of the students. The children
and our students spent unforgettable times during the visit.

were in charge in the shelter
while they were making beds
for the lovely animals using
the blankets and covers we
brought them. Knowing that
the puppies would not get
cold anymore during winter
gave us relief at least.
The students at 10 C Berat
ERDEM, Berk GÜNAY, Çağatay BİRIŞIK, Aydın ARSLAN
and Murat Can KALKAVAN
were the secret heroes of the
project.
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Dilek Ağacı Projesi

“Best Buddies Turkey”
Projemiz Devam Ediyor

Wish Tree Project

B

“Best Buddies Turkey” At Mek

M

armara Eğitim Kurumları’nda gönüllülük amaçlı olarak 2013-2014 eğitim
– öğretim yılında başlatılan
Best Buddies Turkey Kulübü
çalışmalarımız, Tarih Öğretmeni Melek Ekşi ve Damla
Uluöz Memiş rehberliğinde
2017-2018 eğitim-öğretim yılında da büyük bir heyecanla
devam etmektedir.
Best Buddies; 52 ülkede faaliyet gösteren, zihinsel engeli olan bireylerin, zihinsel
engeli olmayan bireylerle
karşılıklı ve eşit koşullarda
arkadaşlık bağları kurmasını
hedeflemektedir. Sivil toplum
kuruluşu olarak kâr amacı
gütmeyen ve 950.000 gönüllüsü olan uluslararası bir
yapıya sahiptir. Kurucusu,
ABD Başkanları’ndan John F.
Kennedy’nin yeğeni Anthony

Kennedy Shriver, projeyi ABD
Georgetown Üniversite’sinde
1989 yılında başlatmıştır. Best
Buddies Türkiye’de, Birleşmiş
Milletler Kalkınma Programı(UNDP) gözetiminde ve
Alternatif Yaşam Derneği (AYDER) çatısında 2010 yılından
beri faaliyet göstermektedir.
Best Buddies Turkey Kulübü
çalışmaları için Best Buddies
Turkey Program koordinatörü
Fidan
KARAAHMETOĞLU
okulumuza gelerek projenin
tanıtım sunumunu yaptı. Böylelikle Marmara gönüllüleri
için ilk adımlar atılmış oldu.
İkinci adımda Sercan DUYGAN önderliğinde “Liderlik
Eğitimi” ve üçüncü adımda
da “Engelliye Doğru Yaklaşım “eğitiminin yapılması
planlanmıştır.
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The project started in 20132014 academic year in Marmara Educational Institutions
on a volunteer basis continues under the roof of “Best
Buddies Club” that is leaded
by the History teachers Melek
Ekşi and Damla Uluöz Memiş
in 2016-2017 academic year.
Best Buddies social responsibility project that operates
in 52 countries aims establishing mutual friendship on
equal footing between individuals with intellectual and
developmental
disabilities
and volunteers. The non-governmental and non-profit
organization has an international structure with 950.000
volunteers. Anthony Kennedy
Shriver, the founder and the
nephew of John F. Kennedy, one of the presidents of

USA initiated the project in
USA Georgetown University
in 1989. Best Buddies Turkey has operated since 2010
under the supervision of the
United Nations Development
Programme (UNDP) and
under the roof of Alternatif
Yaşam Derneği (AYDER).
“Best Buddies Turkey” programme coordinator Fidan
KARAAHMETOĞLU came to
the school and gave an introductory presentation; so
the first steps were taken for
the Marmarian volunteers.
In the second step, “Leadership Training” will be held
under the leadership of Sercan DUYGAN. In the third
step, training on “Approach
towards Disabled Person” will
be given.

Best Buddies Turkey Tanışma Etkinliği

u yıl ikincisini düzenlediğimiz bu projemizde Yahşi Engelliler Okulu öğrencileri
ile geçireceğimiz bir yılbaşı
kutlaması gerçekleştiriyoruz.
26 Aralık 2017 Salı günü okulumuza gelen öğrenci kardeşlerimizle beraber lise öğrencilerimizden oluşan grup
resim boyama çalışmasıyla
paylaşımda bulundular.
Ardından yorgunluk atmak
için kardeşlerimize öğrenci-

lerimizin aldığı yeni yıl armağanlarını takdim ettik. Hediyelerimizi Lise IB öğrencilerinin CAS çalışması kapsamında hazırladığı ve projeye
adını veren Dilek Ağacımızın
altında sunduk.
Pasta kesip beraber müzik eşliğinde dans ettik. Seneye de
beraber olmak üzere derken
katılımcıların hepsinin yüzlerinden mutluluk okunuyordu.

In this project, that we organized the second time this
year, we are celebrating the
New Year with the students at
Yahşi School, the school for
people with disabilities.
On Tuesday, December 26,
2017 we hosted the students
from Yahşi School at our
school and a group of our
high school students painted
and spent great time together.

Kartepe Marmarılılar küçükleri mutlu etti.
The Marmarians at Marmara College
Kocaeli- Kartepe made the little children’s day

K

ocaeli Marmara Koleji Okul Aile Birliği ve
velilerinin destekleri ile İhtiyaçları olan okullar belirlendi ve ihtiyaçlarına yönelik çalışma düzenlendi. Bu
çalışma sonucunda Nuh
Çimento Vatan İlköğretim

Best Buddies Turkey Meeting Ceremony

M

armara Eğitim Kurumları bünyesinde 2013-2014 eğitim öğretim yılında
başlatılan sosyal sorumluluk projesi kapsamındaki Best Buddies Kulübünün çalışmalarına bir yenisi daha eklendi.
2017 Kasım ayı içerisinde öğrencilerimize
verilen “Engelliye Doğru Yaklaşım ve Liderlik Eğitimleri” nin ardından 31 gönüllü proje
destekçisi öğrencimiz, Best Buddies Kulübü öğretmenlerimiz Melek EKŞİ ve Damla

ULUÖZ MEMİŞ ile birlikte 10.01.2018 Çarşamba günü “Tekrime Tarman Özel Eğitim
ve Rehabilitasyon Merkezi” tarafından konuk edildi.
Öğrencilerimiz, projemizin bu aşamasındaki tanışma etkinliğinde yeni arkadaşlarıyla keyifli, mutlu ve renkli dakikalar
yaşadılar. Tüm bu çalışmaların ışığında II.
dönem başlarında eşleştirme töreninin yapılması planlandı.

The works of Best Buddies that was initiated within the scope of social responsibility
project in 2013-2014 academic year under
the roof of Marmara Educational Institution
has continued successfully.
Following the training on “Approach towards Disabled Person” given in November 2017, 31 volunteers consisting of the
students of Best Buddies Club and their
teachers Melek EKŞİ and Damla ULUÖZ

MEMİŞ were hosted by “Tekrime Tarman
Special Education and Rehabilitation Center” on Wednesday, January 1, 2018.
The students spent enjoyable, happy and
colorful hours with their new friends at this
stage of the project. In the light of all these
studies, it is planned to perform a matching ceremony at the beginning of the second semester.

Following the painting activity we gave presents to our
guests for the New Year. We
put the presents under the
Wish Tree, which is also the
name of our project and prepared within the scope of IB
CAS study.
We cut the cake and danced
all together. All participants
seemed happy and wished
to become together next year.

Within the scope of a charity
project, the schools that needed help were identified with the
support of Kocaeli Marmara
College Parent Teacher Association and the parents. As a result of the project the students

studying at Nuh Çimento Vatan
Primary School and Kubilay
Primary School were given the
presents consisting of the coats
and boots they needed. The
students were very happy when
they got the presents.

Okulu, Kubilay İlköğretim
Okulu öğrencilerine kışlık
ihtiyaçları olan bot ve monttan oluşan hediye paketleri
teslim edildi. Öğrenciler
gelen hediyeler karşısında
çok mutlu oldular.
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Haluk Levent
“Hayalimi Paylaş Projesi”nin Konuğuydu

Bodrum Marmara Koleji
Cas Projesi: Yeniköy İlkokulu İngilizce Ders Anlatımı

Haluk Levent The Guest Of “Share My Dream” Project

Bodrum Marmara College
Cas Project: English Lesson At Yeniköy Prımary School

K

ardeş okulumuz Yeniköy İlkokulunun 1 ve 2. Sınıfı ile anasınıfına; Lise 11C sınıfı öğrencileri olarak her hafta 1 saat İngilizce
dersleri vermek üzere düzenli olarak
gitmeye başladık. Bir sene olarak
planlanan bu aktivitemizde amacımız yabancı dil becerilerini küçük
yaştan kazanabilmelerine destek
vermektir. Toplamda 22 Saat olarak
planlanan bu çalışmada öğrencilerimiz hem eğitim- öğretim materyalleri
hazırlamakta hem de öğretmen olma
heyecanını yaşamaktadırlar.

Ö

zel Marmara Mesleki
Ve Teknik Anadolu
Lisesi
öğrencileri,
okullarında yıllardır başarıyla
yürüttükleri “Hayalimi Paylaş” projesi kapsamında, bir

çocuğun daha hayalini gerçekleştirebilmek için 12 Ocak
Cuma günü, Anadolu Rock
müziğin önemli temsilcilerinden Haluk Levent buluştu.
Özel Marmara Anadolu Meslek Lisesi öğrencileri, Marmara Eğitim Kurumlarında
öğretmenleri Zerrin Dinga koordinatörlüğünde “Hayalimi
Paylaş” projesini yürütmektedirler. Türkiye’de bu projeyi
yürüten ilk lisenin öğrencileri
olan Özel Marmara Anadolu
Meslek Lisesi öğrencileri, şu
ana kadar dilek çocuklarının
hayallerini gerçekleştirirken
gözlerindeki pırıltıyı görme
şansını yakalamıştır.

Hayalimi Paylaş Projesi, merkezi Amerika’da bulunan
Make a Wish Bir Dilek Tut
Türkiye Derneği’nin 3-18 yaşları arasındaki, hayati hastalık
taşıyan çocukların en büyük
hayallerini “Yaşama gün katamazsınız ama güne yaşam
ekleyebilirsiniz!” sloganıyla
gerçekleştirerek yaşama tutunmalarını sağlarken, gönüllülük bilincini arttırma amacıyla lise ve üniversitelerde
yürüttüğü bir sosyal sorumluluk projesidir.

On January 12, 2017, in order
to realize the dream of a child,
Marmara Private Vocational
and Technical Anatolian
High School students organized an event hosting Haluk Levent, one of the most
important representatives of
Anatolian Rock music, within the scope of “Share My
Dream” project, which they
have carried out for years
Marmara Private Anatolian
Vocational High School students carry out “Share My

Dream” project under the
leadership of their teacher
Zerrin Dinga. Marmara Private Anatolian Vocational
High School students, who
are the students of the first
high school that carries out
the project in Turkey, had
chance to see the gleam
in the eyes of the children
whose dreams have been realized up to now.
The project named Share My
Dream is a social responsibility project carried out in cooperation with secondary
and higher education institutions under the guidance of with the Make A
Wish Society, Turkey with
the purpose of realizing
the dreams of 3-18 age
group children who fight
for survival due to a serious disease and thereby
giving them hope as well
as also raising the sense
of voluntariness and the
awareness of other students by the organization
of various facilities in their
schools serving for the realization of dreams.

The Marmarians at 11C initiated a
project in which they go to the sister school, Yeniköy Primary School
and teach English 1 hour a week to
the 1st, 2nd graders and pre-school
students. Our purpose in this activity
which is planned to last one year is
to support the acquisition of foreign
language skills at early ages. In this
project, which is planned to be 22
hours in total, our students are preparing educational materials and experiencing the excitement of being a
teacher at the same time.

22

ETKİNLİKLERİMİZ
Our Activities

ETKİNLİKLERİMİZ
Our Activities

2017- 2018 ÖĞRENCİ BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI
SEÇİM HEYECANI

Öğrencilerimiz Üniversiteye Hazırlık Eğitimini MEK’de Alıyorlar
Marmarians are preparing for the University Exam at MEK

H

Sinemaya Aktarılan
Romanlar

The Novels Adapted Into
Movies

O

kulumuz Hazırlık, 9,
10 ve 11. sınıf öğrencileri 16 Ekim 2017 tarihinde Türk Dili ve Edebiyatı
Bölümü’nün düzenlediği
“Sinemaya Aktarılan Romanlar” etkinliğinde Marjane Satrapi’nin öz yaşam
öyküsünden
uyarlanan,
2007 yapımı “Persepolis”
adlı animasyon filmini iz-

ledi. İran’daki siyasi değişimlerin kişilerin yaşamına
etkisini konu alan film, öğrenciler tarafından ilgiyle
izlendi. Film sonrasında
tüm sınıf seviyelerinde film
üzerine ortak sorularla yapılan tartışmalar, filmin öğrencileri derinden etkilediğini gösterdi.

Prep class, 9th grade, 10th
and 11th grade students
watched the movie called
“Persepolis” 2007 adapted from the biography of
Marjane Satrapi within
the scope of “The Novels Adapted Into Movies”
event organized by Turkish Language and Literature Department on October, 16, 2017. The movie

which is about the impact
of political changes in Iran
on the lives of people was
watched with interest by
the students. Discussions
with the common questions on the movie at all
grade levels after the movie showed that the movie affected the students
deeply.

er yıl üniversiteye girişte
yüzde yüz başarı yakalayan Marmara Eğitim Kurumları, öğrencilerine kapsamlı bir
üniversite hazırlık programı
olanağı sunuyor.
22 Ağustos 2017 tarihinde
başlayan ve 15 Haziran 2018
tarihine kadar sürecek eğitimlerden faydalanacak olan

12. Sınıf öğrencilerimiz, Okul
Müdürümüz Mehmet Alkan
tarafından yapılan bilgilendirme sunumu ile 2017-2018
eğitim öğretim yılı çalışmalarına başlamış oldular.
Hedefledikleri üniversite ya
da bölümlere yerleşmeleri
için tüm öğrencilerimize çalışmalarında başarılar dileriz.

Marmara Education Institutions having 100% success
in University exams provide
intensive university courses.
Our seniors, who will attend
courses from 22 Augut 2017
until 15 June 2018, strated

their Academic Year 2017
with the presentation by our
Principal Mehmet ALKAN.
We wish good luck to our seniors on their achievemt of
thier goals.
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2017- 2018 Academic Year
Student Union Presidential Election

Ö

zel Marmara Koleji, Özel Marmara Fen Lisesi, Özel
Marmara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde her yıl
büyük bir heyecanla yapılan Öğrenci Birliği Başkanlık
seçimleri, bu yıl da aynı titizlikle yapılmıştır.
2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında Öğrenci Birliği Başkanlığı
için Özel Marmara Kolejinden 2 kişi, Özel Marmara Fen Lisesinden 1 kişi ve Özel Marmara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden 1 kişi Başkanlık için adaylığını koymuştur.
Özel Marmara Kolejinden; Serkan Onar, Arif Aydın Koca
Özel Marmara Fen Lisesinden; Batuhan Korkmaz
Özel Marmara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden; Metin
Avşar
Öğrenci Birliği Başkanlığı için adaylıklarını koymuşlardır.
Başkan adayları kendilerinin oluşturdukları beş kişilik ekipleriyle; seçim öncesinde, lise sınıflarına yönelik propaganda
konuşmaları ve tanıtım çalışmaları yapmışlardır. Propaganda
konuşmalarında, başkan seçildikleri takdirde okulumuza getirecekleri yenilikler, yapacakları diğer çalışmalar hakkında bilgi
vermişler ve arkadaşlarının sorularını yanıtlamışlardır.
Marmara Private College,
Marmara Private Science
High School, Marmara Private Vocational and Technical
Anatolian High School carried
out the Student Union Presidential Election meticulously
this year like every year.
In 2017-2018 Academic year
2 students from Marmara Private College, 1 student from
Marmara Private Science
High School and 1 student
Marmara Private Vocational
and Technical Anatolian High
School were candidates in the
Student Union Presidential
Election.
Serkan Onar, Arif Aydın Koca
from Marmara Private College
Batuhan Korkmaz from Marmara Private Science High
School
Metin Avşar from Marmara
Private Vocational and Technical Anatolian High School
run for office for the election.
The presidential candidates
carried
out
propaganda
speeches and promotional
activities towards the high

school classes before the
election with their teams consisting of five students. In
the propaganda speeches
they talked about the reforms
and other activities that they
would perform if they were
selected and answered their
friends’ questions.
At the general assembly
meeting, which consisted of
representatives of two students at each grade level, it
has been decided by the majority of the votes the “Faculty
Staff” would also vote.
At the end of the propaganda
period, the election was held
on 20.10.2017 (voting by secret ballot). The vote boxes
were opened under the supervision of the candidates
after the election, and the ballots were counted.
Batuhan KORKMAZ from
Marmara Private Science
High School was selected
as the President of Student
Union with his team of five in
2017-2018 Academic Year.

Her sınıf düzeyinde iki öğrencinin temsilciliğinden oluşan genel
kurul toplantısında, oy çoğunluğu ile “Öğretim Kadrosu”nun da
oy kullanmasına karar verilmiştir.
Bu propaganda sürecinin sonunda 20.10.2017 tarihinde tüm
lise bölümlerinde hazırlanan sandıklarda kapalı oy sistemi ile
seçim gerçekleştirilmiştir. Sandıklar seçim sonrası adayların
gözetiminde açılarak, sayım yapılmıştır.
Özel Marmara FenLisesinden Batuhan KORKMAZ beş kişilik
ekibi ile 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı Öğrenci Kurulu Başkanı
seçilmiştir.
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Mol Günü Etkinlikleri

2

On Monday, October, 23,
2017 “Mole Day” was celebrated with an organization
organized by Marmara Educational Institutions, Department of
Science-Mathematics.
There were activities including the enjoyable lecturing “What
is Mole?” and experiments conducted by the 11 IB students
within the scope of the Mole Day activity organized by the
chemistry teachers Fulya Dinçtürk Gücük and Elif Çınar. The
Mole-themed songs were played during the breaks daylong.
The Mole Day activities started with the interview named “What

Cadılar Bayramı’nda “Şaka Mı? Şeker Mi?” Dedik
“Trick Or Treat?”

Mole Day

3 Ekim 2017 Pazartesi
günü, Marmara Eğitim Kurumları Lise Fen ve Matematik
Bölümü tarafından “Dünya Mol
Günü” etkinliği düzenlendi.
Kimya öğretmenleri Fulya
Dinçtürk Gücük ve Elif Çınar’ın
organizatörlüğünde gerçekleşen etkinlik için 11 IB sınıfı
öğrencileri tarafından “Mol nedir?” adlı eğlenceli ders anlatım etkinliği ve deneyler yapıldı. Gün boyunca teneffüslerde
çeşitli tarzlarda mol ile ilgili
eğitici şarkılar çalındı. 8. Ders
saatinde MEK Dr. Avni Akyol
Konferans Salonu’nda başlayan mol günü etkinlikleri, Kolej
öğrencilerinin hazırladığı “Mol

Ö

nedir?” adlı röportajla başladı.
Ardından 11 IB sınıfı öğrencilerinden Göksu Sönmez ve Zeynep Tezer “Mol ve molü nasıl
anlamalıyız?” başlıklı bir ders
anlatımı yaparak arkadaşlarının bu konu ile ilgili bilgilendirdiler. Daha sonra 11 IB sınıfı
öğrencilerinden Nadide Tumper ve Zeynep Tezer verilen
bu bilgileri görselleştirmek için
sahnede birçok gösteri deneyi
gerçekleştirdiler. Son olarak,
Fen Lisesi öğrencilerinin hazırlamış olduğu mol konulu klip
izlendi. Eğlenceli ve eğitici vakit geçiren öğrencilerin mol ile
ilgili şarkılar eşliğinde yaptıkları danslarla etkinlik son buldu.

is Mole?” by the students at MEK Dr. Avni Akyol Conference
Hall at 8th period. Following that Göksu Sönmez and Zeynep
Tezer, the students at 11 IB class gave lecture on “Mole and
How should we understand Mole?” and informed their friends
on the subject. Then, Nadide Tumper and Zeynep Tezer, the
students at 11 IB class performed experiments on the stage to
visualize the information given. Finally, the mole-themed video
clip made by the Science High School students was on screen.
The event ended with the dances accompanied by the Molethemed songs by the students who had enjoyable time.

zel Marmara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10-A sınıfı öğrencileri İngilizce
dersleri kapsamında Cadılar Bayramını sınıf
içi bir etkinlikle kutladılar.
Cadılar Bayramı’nın kökeni, tarihsel gelişimi ve
gelenekleri hakkında bilgilendirilen öğrenciler
için “Halloween” temalı bir yarışma düzenlendi. Yarışmada, öğrencilerin kelime bilgisi ve
dinleme becerileri çeşitli oyunlarla ölçüldü
ve kazanan öğrenciye el yapımı bir balkabağı yastık hediye edildi. Etkinliğin sonunda ise
tüm öğrencilere balkabağı paketlerinin içerindeki şekerlemeler verildi. Cadılar Bayramı
tarihi ve gelenekleri hakkında bilgi sahibi olan
öğrenciler, dilin kültürel bir
aktarım aracı
olma özelliğini
eğlenerek tecrübe ettiler.

Marmara Private Vocational and Technical Anatolian
High School 10-A students celebrated Halloween with
an in-class activity within the scope of English Language
Course.
The students were informed about the origins, history and
traditions of Halloween. Following that there was a competition themed Halloween for the students. Vocabulary
knowledge and listening skills were tested in the competition through various games; and the winner students
was given a handmade, pumpkin-shaped cushion. At the

MEK Okullarında Nezaret Ve Görgü
EK okullarında 20172018 Eğitim Öğretim yılı
2. dönem itibari ile her seviyede verilecek olan “Nezaket
ve Görgü Kuralları” dersinin
öncesinde Dr. Yasemin Tecimer’in “ Adabı Muaşeret” söyleşisi gerçekleşti.
Before starting the course
“Etiquette” that will be given as of the second term of
2017-2018 in all grade levels
at MEK Schools, Dr. Yasemin Tecimer was hosted at
the Schools (including İstanbul, Bodrum and Kocaeli
Schools) to give a seminar on
“Etiquette”.

end of the activity all students were given candies
that were wrapped in Jack
o’lantern shape. The students who learned about
the history and traditions of
Halloween, experience the
one of the features of language as a cultural transmission tool.

Kariyer Günleri-1

Seminar on Etiquette at MEK Schools

M
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Career Days-1

“K

ariyer Günleri” etkinliği kapsamında 3.11.2017 Cuma günü
Maltepe Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Öğretim Üyeleri : Yrd Doç. İlkün
Orbak, Yrd Doç. Ali Akman, Tıp Fakültesi Yard. Doç. Uğur Baran Kasırga öğrencilerimizle buluştu. Öğrencilerimizin
sorularını yanıtladılar.

On Friday, November 3, 2017, Assoc.
Prof. İlkün Orbak and Assoc. Prof. Assoc. Prof., the lecturers at Maltepe
University, Faculty of Engineering and
Assoc. Prof. Uğur Baran Kasırga, the
lecturer at Maltepe University, Faculty
of Medicine meet with the students and
informed them about what they wondered about their careers within the
scope of “Career Days”.
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Akran Danışmanlığı
Peer Mentoring

M

armara Koleji 10. 11. ve
12. sınıf Yabancı Dil öğrencileri, 14 Kasım 2017 Salı
günü “Akran Danışmanlığı”
pilot çalışması için eşleştikleri Hazırlık ve 9. sınıf öğrencileri ile tanışma toplantısı
düzenlediler.
Bu sene ilk defa pilot uygulama olarak başlatılan “Akran
Danışmanlığı” uygulaması ile
öğrencilerin karşılıklı özgüven
ve yardımlaşma becerilerinin
arttırılması hedefleniyor.
Evde hazırlamış oldukları
yiyecekler ile yabancı dil sınıfları öğrencileri, okula bu

yıl başlayan kardeşlerine ev
sahipliği yaptılar. Bu çalışmayla, liseye yeni başlayan
hazırlık ve 9. sınıf öğrencileri
gerek İngilizce gerekse Modern Diller derslerinde ağabey ve ablalarından düzenli
olarak yardım alabilecekler
ve çeşitli konularda onlara
danışabilecekler.
Tanışma
toplantısı öğrenciler için hem
çok eğlenceli hem de heyecanlı geçti. Öğrenciler zayıf
ve güçlü yönlerini birbirleriyle
paylaşarak birlikte bir de çalışma programlaması yaptılar.

On November 14, 2017 the
Marmarians at 10th, 11th and
12th grade –Foreign Language classes- organized an
acquaintance meeting with
the Prep Class and 9th grade
students within the frame of
“Peer Mentoring” project.
The “Peer Mentoring” project,
which has been initiated as a
pilot scheme for the first time
this year has aimed to increase the students’ self-esteem and cooperation skills.
The students from the foreign
language classes hosted
their peers starting school

this year and prepared homemade food for them. Thanks
to this project, the students
at 9th grade or prep class will
be able to get help from the
seniors in terms of both English and Modern Language
Courses and to consult them
on various topics. The acquaintance meeting was very
exciting and enjoyable for
the students. Sharing their
strengths and weaknesses
with each other, the students
planned their study programmes.

Mandıra Filozofu
Marmara Eğitim Kurumları’nda

M

Mandıra Filozofu
At Marmara Educatıonal Instıtutıons

andıra Filozofu filmleri ve Aranan Adam isimli şovuyla tanınan, şimdi ise söz ve hiciv
ustalarını sahnede esprili bir dille anlattığı “Lafını Esirgemeyenler” adlı tiyatro
oyunuyla sevenleriyle buluşan, Mandıra
Filozofu’nda “Mustafa Ali” karakteriyle
gönülleri fetheden değerli sanatçı Müfit
Can Saçıntı, Marmara Eğitim Kurumları’nın konuğu oldu.
Rehberlik Danışma Merkezi tarafından
düzenlenen “Kariyer Günleri-3” etkinliği kapsamında 7 Aralık Perşembe günü
Hasan Ali Yücel Konferans Salonu’nda
öğrencilerle bir araya gelen Saçıntı,
gençlere eğitimin ve iyi birer biey olmanın öneminden söz ederken kendi kariyerinden de örnekler vererek gençlerin
sorularını yanıtladı. Öğrenci ve öğretmenlerin yanı sıra velilerin de büyük ilgi
gösterdiği etkinlikte Müfit Can Saçıntı,
izleyicileri hem düşündürdü hem de
güldürdü.

Known for the movies named Mandıra
Filozofu and the show program Aranan
Adam, meeting with his audience
through the theatre play named “Lafını
Esirgemeyenler”, the distinguished
artist Müfit Can Saçıntı was hosted by
Marmara Educational Institutions.
Mr. Saçıntı, meeting with the students
within the scope of the event “Career
Days-3” organized by the Guidance
and Counselling Center on Thursday,
December 7 at Hasan Ali Yücel Hall
emphasized the importance of education and being a good individual and
answered the questions of the students
giving examples from his own career. In the event to which the parents
also showed great interest as well as
the students and teachers, Müfit Can
Saçatı made the audience think and
laugh at the same time.
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Türk Edebiyatında Şiir

26. Geleneksel Marmara Kitap Kurdu Fuarı

Poetry In Turkish Literature

26Th Traditional Marmara Book Fair

2

6. Geleneksel Marmara Kitap Kurdu Fuarı,
18 Aralık Pazartesi
günü saat 10.00’da yapılan
açılış töreniyle başladı. Müzik Bölümü Başkanı Levent
Tanman’ın piyanosu eşliğinde 5. sınıf öğrencilerinden
Nehir Asan’ın kemanıyla
gerçekleştirdiği müzik dinletisiyle başlayan tören, Liseler Müdürü Mehmet Alkan’ın
yaptığı açılış konuşmasıyla
devam etti. Sayın Mehmet
Alkan konuşmasında, ülkemizdeki kitap okuma oranı
ve görsel medyanın kullanımı ile ilgili çarpıcı tespitleri
aktarırken ülkelerin gelişmişlik seviyeleri ile okuma
oranları arasındaki bağlan-

H

tıyı da vurguladı. Fuarın bu
yılki onur konuğu Türkiye
Felsefe Kurumu Başkanı ve
Maltepe Üniversitesi İnsan
Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Akademisyen Yazar Prof. Dr. Sayın İOANNA KUÇURADİ’ydi. Kuçuradi konuşmasında;
medyanın, teknolojinin ve
bilgisayarın bilinçsiz kullanımının toplum ve toplumsal
değerler üzerinde yarattığı
olumsuz etkilerden söz ederek değerler eğitiminin önemi üzerinde durdu. Açılış töreni, Özel Marmara İlkokulu
ve Ortaokulu Müdürü Yasemin Yılmaz’ın Sayın Ioanna
Kuçuradi’ye çiçek ve plaket
takdimi ile son buldu.

26th Traditional Marmara
Book Fair started with the
opening ceremony organized on Monday, December
18 at 10.00. The ceremony
was opened with the musical
concert given by Nehir Asan
at 5th grade accompanied by
the Head of Music Department Levent Tanman, and
continued with the opening
speech given by the Principal of High Schools Mehmet
Alkan. Mentioning the reading rates and using visual
media rates in our country,
Mr. Alkan underlined the relation between reading rates
and development levels of
countries. Prof. Dr. Ioanna
Kuçuradi, the Director of the

Centre for Research and Application of Human Rights,
Maltepe University and the
President of the Philosophical Society of Turkeywas
named the Guest of Honor.
In her speech, Ms. Kuçuradi
mentioned the negative effects of unconscious use of
media, technology and computer on society and social
values. She also emphasized
the importance of value education. The opening ceremony ended when Yasemin Yılmaz, the Principal of
Marmara Private Primary
and Middle School gave the
flowers and plaque to Ioanna
Kuçuradi.

Hazırlık ve 9. Sınıflarda En Çok İngilizce Kitap Okuyan
Öğrencilerimiz Sertifikalarını Aldılar
Myon Certification

azırlık ve 9. Sınıf öğrencilerimiz İngilizce
dersi müfredatına bağlı olarak Myon adlı dijital kütüphaneyi kullanmaktalar. Bu kütüphane
ile 5000 civarı kitaba ulaşarak sesli ya da sessiz
olarak kitap okuyabiliyorlar, kelime anlamlarına
bakarak kelime dağarcıklarını geliştirebiliyorlar
ve de dijital ortamdaki soruları cevaplayarak ve
de projeler üreterek okuma ve yazma becerilerini geliştirebiliyorlar.
Bu dijital kütüphaneyi en verimli kullanarak sırasıyla en çok İngilizce kitap okuyan öğrencilerimiz Ece Yalçın, Lal Sude Çavuldak ve Aysu Şahbaz karne töreni sırasında sertifikalarını aldılar.

Prep Class and 9th grade students use a digital library named myON within the scope English Lesson curriculum. Through this channel
the students have the opportunity to access
about 5000 books. They can listen to and read
the books, improve their vocabulary skills and
answer the questions on the digital platform.
Besides, they produce their own projects and
improve the reading and writing skills.
The students using the digital platform efficiently and read the books most are respectively Ece
Yalçın, Lal Sude Çavuldak and Aysu Şahbaz.
The students received the certification at the
closing ceremony for the first semester.

29

Ö

zel Marmara Fen Lisesi 10 – A ve 10 –
B Sınıfı öğrencileri,
Türk Dili ve Edebiyatı dersi
kapsamında hazırladıkları “
Türk Edebiyatında Şiir ” konulu şiir dinletisini Türk Dili ve
Edebiyatı öğretmeni Handan
SÖZBİLEN rehberliğinde hafta boyu başarıyla sergilediler.
“ Halk Şiiri ” bölümünde öğrencilerimiz şiir türlerini ve
Karacaoğlan, Yunus Emre,
Köroğlu, Erzurumlu Emrah,
Aşık Veysel, Kaygusuz Abdal, Nesimî, Hacı Bektaş Velî,
Gevherî gibi halk ozanlarımızı
tanıttılar. Ayrıca bu şairlerin
sevilen şiirlerini senaryolaştırarak dramatize ettiler.
“ Divan Şiiri ” bölümünde ise
öğrencilerimiz; Bakî, Fuzulî,
Nedim, Nef ’î, Nabî, Şeyh
Galip gibi ünlü divan şairlerinin ve büyük düşünür Mevlana’nın şiirlerini dramatize yolu
ile saraydan çıkarıp günümüze başarıyla taşıdılar.
Büyük bir coşku, heyecan ve
başarıyla gerçekleştirdikleri
bu dinleti ile, öz değerleri-

mizle tanışıp, tarihi ve kültürel
geçmişimizle oluşturdukları
kültür köprüsünden geçmenin mutluluğunu yaşayıp yaşattılar.

Marmara Private Science
High School students at 10
– A and 10 – B, performed
the poetry concert themed “
Poetry in Turkish Literature“

that they organized within the
scope of Turkish Language
and Literature Course under
the guidance of Handan Sözbilen, the Turkish Language
and Literature Teacher.
Within the scope of “Folk
Poetry “ part the students
introduced the poetry types
and folk poets including
Karacaoğlan, Yunus Emre,
Köroğlu, Erzurumlu Emrah,
Aşık Veysel, Kaygusuz Abdal, Nesimî, Hacı Bektaş Velî,
Gevherî. Besides, they dramatized the poems of these
poets.
Within the scope of “Ottoman/Divan Poetry” the students took the poems of Bakî,
Fuzulî, Nedim, Nef’î, Nabî,
Şeyh Galip and Mevlana from
the palace and to today successfully through dramatizing
them.
With this concert performed
with great enthusiasm and
success, they met with our
historical values and cultural
background and enjoyed the
happiness of experiencing it.
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Hazırlık Sınıfı Öğrencilerimiz Yarıştı: ‘Prep vocabulary Quiz’
Prep Vocabulary Quiz

Münazara Yarışması

Y

abancı Diller Bölümü
tarafından her sene geleneksel olarak düzenlenen ‘
Prep Vocabulary Quiz’ ( Hazırlık Sınıfı İngilizce Kelime
Yarışması), 15 Aralık 2017 tarihinde Hasan Ali Yücel Salonunda gerçekleşti. Öğrencilerin İngilizce kelime bilgilerini

Debate

Ö

zel Marmara Koleji ve
Özel Marmara Fen
Lisesi 9. Sınıfları arasında Türk Dili ve Edebiyatı
Öğretmeni Handan SÖZBİLEN ‘in sorumluluğunda, bir
münazara yarışması düzenlendi. 25 -26 Aralık 2017 tarihlerinde ilk iki tur elemelerinin
yapıldığı yarışmanın finali, 27
Aralık 2017 Çarşamba günü
gerçekleştirildi.
Öğrencilerimiz beyin fırtınası yoluyla,
fikirlere hoşgörüyle ve ön yargısız yaklaşmanın, birbirlerini
sabırla dinlemenin, fikirlerini
özgürce dile getirebilmenin,
takım çalışması ruhuyla hareket edebilmenin, kaynaşmanın, dostluğun, paylaşımın,
özgüvenin ve saygının en güzel örneklerini sergilediler.
İlk turda yarışan Fen Lisesi
9A ve Kolej 9C sınıfları “ BASIN KISITLANMAMALIDIR.
/ KISITLANMALIDIR.“ tezini,
hükümet ve muhalefet kanat-

ları adına başarı ile tartıştılar.
Bu turu 9A Fen Lisesi atladı.
İkinci turda Kolej 9A ve Kolej 9B sınıfları yine hükümet
ve muhalefet kanatları olarak
“ TOPLUMUN BASKILADIĞI
GÜZELLİK ALGISI ÖNEMLİDİR./ ÖNEMLİ DEĞİLDİR. “
tezini başarı ile tartıştılar. 2.
Turun galibi ise Kolej 9A Sınıfı
oldu.
Final turunda karşılaşan Fen
Lisesi 9A ve Kolej 9A Sınıfları,
“ YAŞAMDA LÜKS ARANMALIDIR. / ARANMAMALIDIR.
“ tezini büyük bir coşku, heyecan ve başarı ile tartıştılar.
Her iki sınıfın da oldukça başarılı olduğu gözlenen final
turunda, Fen Lisesi 9A Sınıfı,
münazara yarışmasının birincisi oldu ve kendilerine
birincilik ödülü, Sosyal Bilimler Bölüm Başkanımız Sayın
Beyhan DESTANOĞLU tarafından verildi.

There was a
debate contest
organized between Marmara
Private College
and Marmara
Private Science
High School 9th
grades under
the guidance
of Handan Sözbilen, the Turkish Language
and Literature. The first sessions were on December 25
and 26, 2017 and the final of
the contest was on Wednesday, December 27, 2017.
The students exhibited the
best examples of how to approach, tolerate ideas without
prejudice, listen to each other
patiently, express ideas freely, act with teamwork spirit,
friendship, sharing, caring,
self-confidence and respect
through brainstorming.
In the first session Science
High School 9A and College
9C debated on the ideas
“PRESS SHOULD BE CENSORED. / PRESS SHOULD
NOT BE CENSORED.“ as the
supportive and opposition
parties. The winner of the
session was Science High
School 9A.

geliştirmeyi ve dil öğrenirken
kelime zenginliğinin önemini vurgulamayı hedefleyen
yarışmada, Hazırlık A sınıfı
öğrencileri ECE BAKBAŞA,
DERYANUR HEKİM, ARZU
SU GÜLVEREN VE CEREN
DAMLA ÖZSELANİK’ten oluşan gurup birinci oldu.

‘Prep Vocabulary Quiz’, traditionally organized by the Foreign Language Department
every year was organized on
December 14, 2017 at Hasan
Ali Yücel Hall. In the quiz
show aiming the vocabulary
of the students in English and
emphasizing the importance

of vocabulary when learning a language, the team
consisting of the students
named
ECE
BAKBAŞA,
DERYANUR HEKİM, ARZU
SU GÜLVEREN and CEREN
DAMLA ÖZSELANİK was the
winner.

Kariyer Günleri 2
Career Days-2

In the second session, College 9A and College 9B debated on the ideas “PERCEPTION OF BEAUTY/AESTHETIC IMPOSED BY SOCIETY
IS IMPORTANT/IS NOT IMPORTANT“ as the supportive
and opposition parties. The
winner of the session was
College 9A.
In the final the classes Science High School 9A and
College 9A debated on “LUXURY IS IMPORTANT / IS NOT
IMPORTANT “enthusiastically
and successfully. Both teams
were successful; however
the winner of the debate final was Science High School
9A. They were given the
awards by Beyhan DESTANOĞLU, the Social Sciences
Department.

“K

ariyer günleri” etkinlikleri kapsamında
29.11.2017 Çarşamba Günü Maltepe
Üniversitesi İşletme Ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gonca Telli
İstanbul Barosu Avukatı İlteriş Korkmaz konuğumuz oldu. Öğrencilerimizin sorularını yanıtladılar.

On Wednesday, November 29, 2017, Prof.
Gonca Telli, the lecturer at Maltepe University,
Faculty of Business Administration and Management Sciences and İlteriş Korkmaz, the lawyer under the roof of İstanbul Bar Association
were hosted within the scope of “Career Days”.
They informed the students and answered their
questions.
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Geleneksel Marmara Scrabble Turnuvası Heyecanı
Traditional Marmara Scrabble Tournament

M

armara Koleji 25-26 Aralık tarihlerinde ortaokullar arası
Scrabble turnuvasında 40 okul ve yaklaşık 250 öğrenciye
ev sahipliği yaptı.
Görkemli bir açılış töreni ile başlayan turnuva, piyano dinletisi,
dans gösterisi ve sertifika dağıtım töreni ile devam etti. Turnuva
detaylarının ve masaların açıklanmasıyla turlar başladı. Turnuvanın ilk turunda 156 öğrenci heyecanla yarıştı. Masa birincileri ve en yüksek puanlı masa ikincilerinden oluşan 64 öğrenci, ikinci tura katıldı. İkinci günde, yarı final ve final turlarında
heyecanın giderek arttığı gözlemlendi. Büyük bir çekişmenin
yaşandığı turlarda okul öğrencilerimizden oluşan hakemlerimiz
başarılı bir performans sergilediler.

Mutlu Yıllar

Happy New Year, Bonne Annee, Frohes Neues Jahr, Feliz Navidad

Zorlu mücadelede Feriköy Ermeni Ortaokulundan Lena Sarıoğlu, rakiplerini eleyerek birinci oldu. İkinciliği Bezciyan Ermeni
Ortaokulundan Karun Arslan, üçüncülüğü Çamçeşme İmam
Hatip Ortaokulundan Furkan Çakır ve dördüncülüğü de Bezciyan Ermeni Ortaokulundan Rina Akbaş aldı.
Birinciye hard-disk, ikinciye wireless kulaklık, üçüncüye İngilizce Scrabble seti, dördüncüye ise İngilizce sözlük setinin hediye edildiği turnuvada dereceye giren öğrenciler ödüllerini düzenlenen bir törenle Marmara Eğitim Kurumları Liseler Müdürü
Mehmet Alkan, Lise Yabancı Diller Bölüm Başkanı Neşe Sarışın
ve turnuva koordinatörü Pınar Çırpanlı’dan aldılar.

HAPPY NEW YEAR,BONNE ANNEE,FROHES NEUES
JAHR,FELIZ NAVIDAD
Marmara Koleji öğretmenleri ve öğrencileri coşku içinde birbirlerinin yeni yıllarını kutladılar ve birbirlerine yeni yıl için güzel
dileklerde bulundular.
Marmara College hosted 40 schools and nearly 250 students
within the scope of Scrabble Tournament among Middle
Schools between December 25 and 26.
Starting with a magnificent opening ceremony, the tournament
was continued with piano concert, dance and music shows
and certification ceremony. The rounds started as soon as the
tournament details and tables were announced. In the first
round of the tournament 156 students competed enthusiastically. 64 students consisting of the ones having the first and
second highest points had chance to compete in the second
round. On the second day it was seen that the things got hot.
The students of our school were the referees. The games were
challenging and enjoyable.
Lena Sarıoğlu, the student at Feriköy Ermeni Middle School
came in first in the challenging competition. Karun Arslan, the
student at Bezciyan Ermeni Middle School came in second,
Furkan Çakır, the student at Çamçeşme İmam Hatip Middle
School came in third and Rina Akbaş the student at Bezciyan
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Ermeni Middle School
came in fourth.
The award for the winner was hard-disk, and
for the second, third and
fourth were wireless headphone, Scrabble (English),
Dictionary Set (English)
respectively. The winners
were given the awards by
Marmara Educational Institutions High Schools Principal Mehmet Alkan, the Foreign Language Department
Head Neşe Sarışın and the
Tournament
Coordinator
Pınar Çırpanlı in the award
ceremony.

HAPPY NEW YEAR,BONNE ANNEE,FROHES NEUES
JAHR,FELIZ NAVIDAD
Marmara College teachers and students celebrated New
Year enthusiastically and made great wishes for the New
Year.
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Marmara Kocaeli Kartepe Koleji Gezici Bavul Müzesinde

Marmara College Kocaeli Kartepe Marmarians at Mobile Museum

K

ocaeli Müze Müdürlüğü ‘Gezici Bavul
Müze’
kapsamında
olan Dikkat bu sınıfta müze
var uygulaması için Arkeolog
Zuhal UYKAL ve Restoratör
Onur ÇOBAN Kocaeli Marmara Koleji anaokulundaydı.
Müze nesnelerini müzeden,
sınıf ortamına taşıyarak Marmaralı anaokulu öğrencilerine bilgilendirme yapıp bir
o kadar da keyifli zaman
geçirttiler.

Zuhal UYKAL, the archaeologist and Onur ÇOBAN, the
restorator visited Kocaeli Marmara Kindergarten for the project named ‘Attention! There is a museum in this class’ within
the scope of ‘Gezici Bavul Müze’ (the mobile museum) by Kocaeli Directorate of Museums. Bringing the objects from the
museum to the classes, they informed the little Marmarians

Marmaralı Anaokulu öğrencilerine sınıf ortamı için de
kazının nasıl yapılacağını, bir
nesnenin toprak altından nasıl çıktığı, ona nasıl ulaşıldığını ardından çıkan eserlerin
envanterini yapmaktan tutunda, restorasyon süreçlerine
ve vitrinde sergilenmesine
kadar tüm süreci Marmaralı
öğrencilerle beraber yaşadılar. Öğrenciler heyecan için
de kazı yapıp, buldukları nesneleri özenle sergilediler.

who spent great time.
The little Marmarians experienced all archaeological processes in a classroom environment including excavating, restoration, taking inventory of the objects found in the excavations and exhibition. The students exhibited the objects they
found by excavating.

Marmara Koleji Kocaeli Kartepe’de Zaman Kapsülü
Time Capsule at Marmara College Kocaeli Kartepe

The Marmarians at 10th grade
created a time capsule to be
opened 10 years later within
the scope of English Lesson.
The capsule including the letters in English written on some
objects and for the future was
buried at the school campus
by the students. The students
promised that they would be
there on the ‘opening day’
of the capsule which will be
opened 10 years later.

Gastronomi Kulübü Ekmek Yapımı

Gastronomy Club Students Are Baking Bread

B

odrum Marmara
Koleji Gastronomi
Kulübü öğrencileri mutfağa girerek
ekmek yapma tekniklerini
Gastronomi Kulübü öğretmenimiz tarafından öğrendiler. Şeflerimiz ekmek hamuru yapımını ve kullanılan
malzemeleri artık biliyorlar.
Bodrum Marmara College
Gastronomy Club students
learned how to bake bread
and many methods thanks
to the Gastronomy Club
teachers. Our chefs now
know how to make bread
dough and materials used
very well.

“M

armara Koleji Anadolu lisesi 10. sınıf öğrencileri,
İngilizce derslerinde, 10 yıl sonra açılmak üzere bir zaman kapsülü hazırladılar. Günümüzden
bazı objelerden ve geleceğe yazılmış İngilizce mektupları
içeren bu kapsül, büyük bir heyecanla öğrencilerimiz tarafından, okul kampüsünde belirlenen yere gömüldü. 10 Yıl sonra
açılacak kapsül için öğrencilerden açılma gününde burada
olmaları için sözler alındı.”
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Marmara Kolejinde
İngilizce Stand-up Gösterisi
Stand - up Show at Marmara College

‘L

et’s Get Things
Done’ adlı İngilizce stand-up gösterisi ile Mr. Gabriel Marmara Koleji öğrencilerini kahkahalara boğdu.
Karma Türk Radyosunda ‘Yoldaki Ses’ adlı programla hayranlarının sevgisini toplayan
Mr Gabriel 19.01.2018’de
karne töreninden önce Marmara Kolejinin misafiriydi.
Ev hayatı, okul hayatı gibi
günlük yaşamdan esprilerin
arka arkaya yapıldığı gösteride öğrencilerimiz kendilerinden çok şey buldular ve kah-

kahalar hiç durmadı. Gösteri
sırasında öğrenciler bir taraftan eğlenirken bir taraftan da
İngilizce kelime dağarcıklarını geliştirme fırsatı buldular.
Gösteri ardından yapılan ‘küçük sınav’’ da en az gösteri
kadar eğlenceliydi. Mr Gabriel öğrencilere hep birlikte
söylemek üzere İngilizce bir
şarkı öğretti ve tüm salondaki
öğrencilere gitarıyla eşlik etti.
Öğrenciler bu gösteriden çok
keyif aldıklarını ve kendisini
ikinci dönem de okula davet
etmek istediklerini belirttiler.

The Show called “Let’s Get
Things Done!” made Marmarians laugh out loud.
Mr Gabriel,who has many
fans as he is working for Turkish Karma Radio in the program called “the Sound of
the Road “, was the guest at
Marmara College at the Report Card Ceremony on Jan
19th,2018.
During the Show,in which
jokes from school and Daily life were made successively, the students found
many things in common and
their laughs never stopped.

While the students were enjoying themselves during
the Show,they also had the
opportunity to expand their
vocabulary. The mini quiz following the Show was fun as
much as the Show. Mr Gabriel also taught the students a
song and he accompanied
the students at the Conference Hall with his guitar.
The students stated that they
had enjoyed the Show a lot
and added that they wanted
to invite him to school the
second term, too
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Genç İletişimciler Basın Müzesi’nde

The Young Communicators At Tgc Press Media Museum

Ö

zel Marmara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11.
Sınıf öğrencileri,
meslek dersleri öğretmenleri
Şadan Alptekin ile birlikte 16
Ekim Pazartesi günü Türkiye’nin ilk, dünyanın dördüncü
basın müzesi olan Türkiye
Gazeteciler Cemiyeti Basın
Müzesi’ni ziyaret etti.
1988 yılından beri TGC Basın
Müzesi olarak hizmet veren
Çemberlitaş’taki bina, Maarif
Nazırı Saffet Paşa tarafından
1865 yılında Neo-klasik tarzda inşa edilmiş olup, Maarif-i
Umumiye Nezareti ve İstanbul Darülfünun hizmetlerinde
kullanılmıştır. 1875 yılında
Darülfünun olarak hizmet verdiği sıralarda Uluslararası ilk
Resim Sergisi de bu binada
açılmıştır. II. Abdülhamit döneminde sansür binası olarak da kullanılan 4 katlı bina,
1908 yılında Şehremaneti’ne
(İstanbul Belediyesi) devredilerek 1908’den 1983 yılına
kadar İstanbul Belediyesi

tarafından kullanılmış, Nezih
Demirkent’in Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı
yaptığı dönemde de Basın
Müzesi olarak hizmet vermeye başlamıştır. Basın Müzesi
olarak hizmet veren binanın
salonlarında bugün basın
teknolojisinin başlangıçtan bu
yana geçirdiği evrimi anlatan
cihazlar sergileniyor. Taşbaskı
örnekleri, düz baskı makinesi, rotatif tipo entertip, prova
tezgahları, giyotin, eski daktilolar, teleksler, telefotolar arasında ücretsiz olarak nostaljik
bir gezi yapılabilen müzede
ayrıca Türk basınına emek
veren ünlü gazetecilerin özel
eşyaları da yer alıyor. Marmara Meslek Lisesi öğrencileri
de Türk basın tarihine büyük
katkıları bulunan gazetecileri,
ilk gazete ve dergi örneklerini, dünden bugüne kullanılan
baskı cihazlarını, kısaca Türk
basınına dair her şeyi bulabildikleri bu müzede sektöre
dair detaylı bilgi edinme şansı edindiler.

Marmara Private Vocational
and Technical Anatolian High
School 11th grade students
visited the Turkish Journalists
Association Press Media Museum, which is the first press
media museum in Turkey
and fourth in the world, with
Şadan Alptekin on Monday,
October 16.
Serving as the TGC Press
Museum since 1988, the
building was built by Saffet
Paşa, the Minister of Education in 1965 with neo-classical architecture and it is used
as the building of the Ministry
of National Education and
İstanbul Ottoman University
(Daru’l-fünun). The first international art exhibition was
held in this building during
the years it served as İstanbul Ottoman University in
1875. The four-storey building used as the censorship
building during Abdülhamit

II was transferred to İstanbul
Municipality (Şehremaneti) in
1908 and it was used by İstanbul Municipality from 1908
to 1983. In the halls of the
building, which was decided
to provide service as Press
Museum during the presidency of Nezih Demirkent in
Turkish Journalists Association, the tools, telling the evolution of the press technology
were exhibited. In the museum, in which you experience
a journey full of the lithography samples, the platen machine, the guillotine, the old
typewriters, the telexes and
the telephones, the belongings of the famous journalists
contributing the Turkish press
are exhibited. The students
of the Vocational School had
chance to have detailed information in relation to the
sector.
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İleri Sürüş Teknikleri Konulu Tv Çekimi
Safari Motorsport’ta Yapıldı

Yayın İletişim Kulübü Öğrencisi Berfin Aladağ
Füreya Koral Sergisinde

Filming On Advanced Driving Techniques At
Safari Motorsport

M

armara Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi 11 A sınıfı öğrencileri,
meslek dersleri öğretmeni
Şadan Alptekin’in danışmanlığında “İleri Sürüş
teknikleri” konulu bir çalışma başlatarak, Safari Motorsport’ta çekim yaptı.
Ülkemizde her gün can ve
mal kaybına neden olan
trafik kazalarının en aza
indirgenmesinde eğitimin
önemini anlatan çalışmaya, kariyerine pist yarışla-

Initiating a project work on “Advanced Driving Techniques” under the guidance of Şadan Alptekin, the Vocational Courses
Teacher, Marmara Private Vocational and Technical Anatolian
High School 11A students shot videos at Safari Motorsport.
The young rally racer Ali Dinç, who started his career with track
events, guided the project work that explains the importance
of education in minimalizing the number of the traffic accidents

rıyla başlayan genç rallici
Ali Dinç rehberlik etti. Çekimin yapıldığı Safari Motorsport ise 1993 yılından
bugüne kadar otomobil
sporlarının eğitim kısmını
üstlenen ve gerek bu spora pilot yetiştirmek gerekse trafikte performanslı ve
emniyetli otomobil kullanma tekniklerini öğretmek
amacını taşıyan ülkemizdeki tek organizasyon ve
eğitim kuruluşudur.

causing the loss of life and property every day in our country. Safari Motorsport where the filming was performed is the
only organization and training institution in our country that has
been providing trainings on automobile sports since 1993 with
the purpose of training pilots/racer and teaching the safety
ways of driving car techniques.

Marmara Meslek Lisesi Öğrencileri
Sinema Müzesi İle Galata Mevlevihanesi’nde

Marmara Vocational High School Students
At The Cinema Museum And Galata Mawlavi House Museum

R

adyo TV Programcılığı Dalı’nda eğitim gören Özel Marmara
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9. ve 10. sınıf öğrencileri,
Meslek Dersleri öğretmenleri Şadan Alptekin rehberliğinde 24
Ekim Salı günü gerçekleşen gezide, önce Türk Sinemasına çok
sayıda film kazandıran, senarist ve yapımcı Türker İnanoğlu›nun

kurduğu ülkemizdeki tek sinema tiyatro müzesini ziyaret etti.
Öğrenciler, TÜRVAK’tan sonra da 1481 yılında kurulmuş olan
“Galata Sarayı Endurun Mektebi” ile birlikte Beyoğlu’ndaki en
önemli Osmanlı eserleri arasında yer alan Galata Mevlevihanesi’ni gezdiler.

Marmara Private Vocational and Technical Anatolian High
School 9th and 10th grade students, having education on Radio-TV Programming, visited the cinema museum on Tuesday,
October 24 under the guidance of Şadan Alptekin, the Vocational Courses Teacher. The cinema museum (TÜRVAK) founded by the scriptwriter and producer Türker İnanoğlu is the only

cinema and theatre museum in our country.
After visiting TÜRVAK, the students went to “Galata Sarayı Endurun Mektebi” established in 1481 and Galata Mawlavi House
Muesum which is one of the most important Ottoman places in
Beyoğlu.
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Berfin Aladağ At
Füreya Koral Exhibition

M

armara Eğitim Kurumları
Yayın
ve İletişim Kulübü
öğrencisi
Berfin
Aladağ,
seramik
sanatının en önemli isimlerinden olan
Füreya Koral’ın retrospektif
sergisini
gezerek Avaz Dergisi için haber yaptı.
Başta seramik sanatı olmak üzere
kültürel mirasın birçok farklı alanına
destek vermeyi hedefleyen Kale Grubu, 60. kuruluş yıldönümü kutlamaları
kapsamında, çağdaş seramik sanatının ilk sanatçılarından Füreya Koral’ın

eserlerini sergiliyor.
18 Kasım 2017 tarihinde Akaretler’deki
Sıraevler’de açılan
ve 200’e yakın eser,
belge ve fotoğrafın
yer aldığı sergide
Füreya’nın iç dünyası ve kendini gerçekleştirme hikayesi de anlatılıyor. 40
yaşında seramikle
bir anlamda yeniden doğan, sanatın
iyileştirici ve dönüştürücü gücünü kendinde cisimleştiren
Füreya’nın 1950’den
itibaren yaptığı tüm
çalışmaları bu sergide meraklılarıyla
buluşuyor. Sergi 18
Ocak 2018 tarihine
kadar gezilebilecek.

Berfin Aladağ, attending the Marmara Educational Institutions
Broadcasting and Communication Club visited the retrospective exhibition of Füreya Koral, one of the important names of
ceramics and made news on this visit for Avaz magazine.
Within the scope of the 60th year of its foundation, Kale Group,
aiming to support the cultural heritage primarily ceramics
exhibits the works by Füreya Koral, one of the first artists of

the modern ceramics. In the exhibition, opened on November 18, 2017 in Akaretler, Sıraevler where almost 200 works,
documents and photos are exhibited tells the inner world and
self-realization story of Füreya. All works of Füreya who was
reborn with ceramics at the age of 40 and feeling the healing
effect of art are exhibited in the exhibition. The exhibition will be
open until 18 January 2018.
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Sabancı Üniversitesi Gezimiz…

Yayın İletişim Kulübü Öğrencileri Haber Peşinde

Sabanci University Trip

Broadcasting And Communication Club Students Are In Search Of News

Ö

zel Marmara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10. sınıf
öğrencilerinden Ada Kocabaş ve Sarpkaya Özay,
“Ninatta”operasının dünya
prömiyerinin yapılacağı 2
Aralık Cumartesi günü, Ahmet Ümit’in hikâyenin librettoya dönüşme sürecini
anlattığı söyleşiyi izledi.
Kadıköy Belediyesi Tarih Sanat ve Edebiyat Kütüphanesi’nde düzenlenen söyleşide
sevenleriyle bir araya gelen
usta yazar Ahmet Ümit, “Ninatta’nın Bileziği” adlı kitabından uyarlanan “Ninatta” operasının İstanbul Devlet Opera
ve Balesi sanatçılarından Aydın Gün anısına sahnelendiğini söyledi.
Eser, 3 bin 400 yıl önce savaş
sırasında Ninatta ile Komutan

Nuvanza arasında yaşanan
büyük aşk hikâyesini anlatıyor. Mehmet Ergüven rejisiyle sahneye konulan ve yazar
Ahmet Ümit’in ilk opera librettosundan ortaya çıkan eser
için Evrim Demirel de ilk kez
opera bestesi yapıyor. Orkestra şefliğini Zdravko Lazarov’un gerçekleştirdiği eserin
koro şefliğini Paolo Villa, dekor tasarımını Ferhat Karakaya, kostüm tasarımını Serdar
Başbuğ, ışık tasarımını Kemal
Yiğitcan, hareket düzenini ise
Canberk Yıldız üstleniyor. Konusunu, ilk büyük imparatorluk olan Hitit topraklarından
alan ve barışa çağrı yapan
eserde Ninatta’yı Gülbin Günay, Nuvanza’yı Erdem Erdoğan ve Muvatelli’yi de Caner
Akgün canlandırıyor.

Ada Kocabaş and Sarpkaya Özay, the 10th grade
students at Marmara Vocational and Technical
Anatolian High School
watched the seminar given
by Ahmet Ümit on Saturday, December 2 when the
world premiere of “Ninatta”
opera was organized.
Ahmet Ümit meeting with
his fans in the seminar organized at Kadıköy Municipality
History Art and Literature Library said that “Ninatta” opera adopted from his novel
Ninatta’s Wristwatch” would
be staged in the memory of
Aydın Gün, the İstanbul State
Opera and Ballet artist.
The work tells about the great
love story between Ninatta
and Commander Nuvanza
during the war 3, 400 years

ago. Evrim Demirel is also the
first composer of the opera
for the work that was put on
stage by the team of Mehmet
Ergüven and adopted from
Ahmet Ümit›s first opera librettos. There are important
names in the opera including Zdravko Lazarov, as the
orchestra conductor, Paolo
Villa, as the choir conductor,
Ferhat Karakaya, as the set
designer, Serdar Başbuğ, as
the costume designer, Kemal
Yiğitcan, as the lighting designer and Canberk Yıldız.
The theme of the work calling
for peace is the Hittite lands,
the first great empire. Ninatta
is starred by Gülbin Günay;
Nuvanza is starred by Erdem
Erdoğan and Muvatelli is
starred by Caner Akgün.
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“Ü

niversite Tanıtımı” etkinliklerimiz
kapsamında
13.12.2017 Çarşamba
günü 11. Ve 12. Sınıf öğrencilerimizle Sabancı Üniversitesini ziyaret
ettik.
Bizleri karşılayan üniversitede eğitim alan öğrenciler hem eğitim hem
de burslar ve yurtlar hakkında bizlere bilgi verdiler.

On Wednesday, December 13,
2017, the 11th and 12th grade students visited Sabancı University
within the scope of the “University
Promotions” event.
We were hosted by the students
and they informed us about the educational life, scholarship, and dormitories.

Boğaziçi Üniversitesi Gezimiz…
Boğaziçi University Trip

0

5.12.2017 Salı günü 11. Ve 12. Sınıf
öğrencilerimizle “Üniversite Tanıtımları” etkinliği kapsamında Boğaziçi Üniversitesini ziyaret ettik.
Bizleri üniversitede eğitim alan öğrenciler
karşıladı ve tüm sorularımızı yanıtladılar.

On Tuesday, December 5, 2017, the 11th
and 12th grade students visited Boğaziçi
University within the scope of the “University Promotions” event.
We were hosted by the students at the
university and answered what we wanted
to learn.
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İstanbul’un Düşman işgalinden Kurtuluşunun 94.Yılı
Öğrenci ve Öğretmenlerin Katıldığı Törenle Kutlandı

Koç University Trip

94th Anniversary of the Salvation of İstanbul

“Ü

niversite Tanıtımları” etkinliğimiz kapsamında
26.10.217 Perşembe günü 11. Ve 12. Sınıf öğrencilerimizle Koç Üniversitesini ziyaret ettik.

Bizleri üniversitede eğitim alan burslu öğrenciler karşılayarak
bizlere; eğitim, burslar, yurtlar ve yurtdışı işbirlikleri ile ilgili bilgi
verdiler ve öğrencilerimizin sorularını yanıtladılar.

On Thursday, October 26, 2017, the 11th and 12th grade students visited Koç University within the scope of the “University
Promotions” event.
We were hosted by the students and they informed us about
the educational life, scholarship, dormitories and international
partnership/collaborations. They answered the questions of
the students.

İ

s t a n bu l ’ u mu z u n
düşman işgalinden
kurtuluşunun 94. yıl
dönümünü kutlamak
için Hasan Ali Yücel
Konferans Salonunda
toplanan Marmaralılar,
Yabancı Diller Bölümü
tarafından hazırlanan
programı keyifle izlediler. İstanbul’un kurtuluşunun öneminin anlatıldığı törene canlı müzik eşliğinde yapılan
“İstanbul Destanı” adlı
şiir dinletisi ve İstanbul
konulu bilgi yarışması
ayrı bir renk kattı. Emeği geçenlere teşekkür
ediyoruz.

The Marmarians gathering at Hasan Ali Yücel Hall to celebrate
the 94th Anniversary of
the Salvation of İstanbul watched the program with great interest. The program was
organized by the Foreign Languages Department. The poem
concert “İstanbul Destanı” accompanied
by the live music and
a quiz show themed
İstanbul embellished
the program in which
the importance of the
salvation of İstanbul
was emphasized. We
would like to thank
anyone who made
great contributions.
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Marmara’da Öğretmenler Günü Coşkusu

Marmara Kolejinde Cumhuriyet Coşkusu!

Teachers’ Day Enthusiasm At Marmara

Republic Spirit At Mek!

C

“Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden yoksun bir millet henüz millet adını
almak kabiliyetini kazanmamıştır. Ona basit bir kitle denir,
millet denemez. Bir kitle millet olabilmek için mutlaka eğiticilere, öğretmenlere muhtaçtır.” diyor Atatürk.
24 Kasım 1928 tarihinde açılan, Millet Mekteplerinde; yaşlı,
genç, çocuk, kadın herkese yeni harflerle okuma yazma öğretilmiştir. Millet Mekteplerinin açılışı ve Atatürk’ün Başöğretmenliği
kabul tarihi olan 24 Kasım günü,1981 yılından beri Türkiye’de
“Öğretmenler Günü” olarak kutlanmaktadır. 24 Kasım aynı zamanda 5 Ekim 1966 yılında Paris’te gerçekleşen “Öğretmenlerin Statüsü Hükümetler Arası Özel Konferansı”nın sona erip
Unesco temsilcileri ile ILO tarafından “Öğretmenlerin Statüsü

Tavsiyesi”ni oybirliği ile kabul edilişinin de yıl dönümüdür.
Maltepe Kaymakamlığının resmi kutlama törenini bu yıl Özel
Marmara Koleji’nde gerçekleştirildi. Protokol üyelerinin konuşmasıyla başlayan tören, öğrencilerin okudukları şiirler, zeybek
oyunları ve mezun öğrencilerin öğretmenleri için gönderdikleri mesajları ile devam etti. Marmara Koleji 1998 mezunumuz
Özge Eyüboğlu’nun seslendirdiği şarkılarla renk kattığı program, göreve yeni başlayan öğretmenlerin yemin töreni ile son
buldu.

Atatürk says: “Teachers are the one and only people who
save the nations. A nation without teachers and educators
has not had the competence to have the name of the nation
yet. It is simply called a mass, not a nation. A mass needs
educators and teachers to be a nation.”
In the National Schools -Millet Mektepleri- founded on November 24, 1928, everybody regardless of age or gender
was taught to read and write with the new letters. The date
November 24, when the National Schools was founded and
Atatürk was recognized as the Head Teacher – Başöğretmenhas been celebrated as Teachers’ Day in Turkey since 1981.
Besides, November 24 is also the date when “Special Intergovernmental Conference on the Status of Teachers” starting
in Paris on October 5, 1966, ended and when UNESCO repre-

sentatives and ILO accepted unanimously Recommendation
concerning the Status of Teachers”
The official ceremony of Maltepe District Governorship was organized at Marmara College this year. The ceremony starting
with the speeches of the protocols continued with the poems
cited by the students, Zeibek dance show and the message
from the alumni for the teachers. Özge Eyüboğlu, the alumni of
1998 gave a novel touch to the ceremony with her songs. The
ceremony ended with oath-taking of the new teachers.
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umhuriyetimizin
94. yılı sebebi ile
okulumuz Marmara Kolejinde, Fen-Matematik Bölümünün hazırladığı kutlama programı, öğrencilerimizin coşkulu bir şekilde hepimize
hissettirdiği Cumhuriyet
bilinci ile kutlanmıştır.
Tüm öğrencilerimiz, Ulu
Önder Mustafa Kemal
ATATÜRK’ÜN, kendilerine
emanet ettiği Cumhuriyet
‘e nasıl sahip çıkmaları
gerektiğini gerek şiirleri
gerekse ATATÜRK’E yazdıkları mektuplarla belirtmişlerdir.
Temennimiz odur ki her
yıl daha da büyüyen bir
heyecanla Cumhuriyetimize sahip çıktığımızı
anlatabilelim.

The day organized
by Science-Mathematics Department
within the scope of
94th Anniversary of
the Turkish Republic
was celebrated in
Republic Spirit that
was felt by everyone
thanks to the students.
All students showed
how they would
protect the Republic commended by
the Great Leader Mustafa Kemal
ATATÜRK through
the poems and the
letters they wrote to
ATATÜRK.
We hope that we will
be able to show that
we protect the Republic with the excitement that grows
every year.
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Marmara Kolejinde Birleşmiş Milletler Günü Etkinliği
United Nations Day At Marmara College

“İnsan Hakları Günü Programı”
“Human Rights Day”

11

Aralık 2017 tarihinde,
Marmara Koleji Yabancı Diller Bölümü ve lise
öğrencileri tarafından hazırlanan “İNSAN HAKLARI
GÜNÜ” programı, Hasan Ali
Yücel salonunda sahnelendi. İnsan Hakları kavramı ve
bu konuyla ilgili bilgi, duygu
ve düşüncelerin paylaşıldığı programda insan hakları
mücadelesine tarih boyunca farklı şekillerde katkı
sağlamış değerli bireylerin
hikâyelerine de yer verildi.
Sunum, skeç, canlandırma,
şarkı ve görsel materyallerden oluşan program beğeni
toplarken, öğrencilerin ilgi,

Human Rights Day show was on the stage by Marmara College Foreign Language Department and high school students
on December 11, 2017 at Hasan Ali Yücel Hall. In the show
in which human rights concept and information, feelings and
ideas on this issue were shared, the important names who
struggled for human rights throughout the history were addressed.
The show consisting of presentations, sketches, songs and

2.

Dünya
savaşından
sonra bir daha böyle
bir savaş olmaması
ve ulusların barış içinde kardeş gibi yaşaması ve uluslar
arası sorunların bir örgüt tarafından barışçıl yollarla çözülmesi için 24 Ekim 1945’te
Birleşmiş Milletler Örgütü kuruldu. Bu gün tüm dünyada
Birleşmiş Milletler Günü olarak kutlanmaktadır.
Okulumuzda da bu gün, lise
öğrencilerimizin yanı sıra 8.sınıf öğrencilerimiz ve Gökkuşağı International School’dan

aralarında Ruanda,Rusya,Mısır,Malezya,Afganistan ve
Iraklıların bulunduğu öğrencilerle bir şenlik havası ile
kutlanmıştır.Ülke tanıtımları ve
yarışmaların yapıldığı etkinlikte stantlardan vize almayı
başaran öğrenciler, öğle teneffüsünde
düzenlenecek
kokteyle katılmaya hak kazanmıştır.
Lise orkestrasının dünyanın
farklı ülkelerinden şarkılar çaldığı ve farklı kültürlerin danslarının yer aldığı etkinlik, barış
mesajları ile sona ermiştir.

On October 24, 1945, the United Nations Organization was established to prevent the wars especially after the Second World
War and to live in peace and to solve international problems
peacefully. The day is celebrated as United Nations Day all
over the world.
The day was celebrated at our school in festive air with the participation of high school students, 8th graders and Rwandan,
Russian, Egyptian, Malaysian, Afghan and Iraqi students from
Gökkuşağı International School. The students, who achieved
getting a visa from the tables at the event where the country introductions and competitions about countries were held, were
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coşku ve duygu yoğunluğu
görülmeye değerdi. Kardelen Sevda’nın dokunaklı
hikayesinden,
Olimpiyat
İnsan Hakları Selamına,
Uğur Mumcu’nun anıldığı
sunumdan, Türk Yahudileri esir kampından kurtaran
Büyükelçi Behiç Bey’in öyküsüne kadar renkli unsurlar içeren programda emeği
geçen herkese teşekkür
ederiz.

visual materials was appreciated
and it was worth seeing the interest and enthusiasm of the students. There were many important
names mentioned in the show
including the touching story of
Kardelen Sevda, Human Rights Salute in the Olympics, Uğur
Mumcu, and Behiç Erkin who helped saving the ethnic Jews.

Özel Marmara Koleji Öğrencileri
Dünya Felsefe Günü’nü Kutladı

The Marmarians Celebrated World Philosophy Day

Ö

entitled to participate in
the cocktail that would be
arranged at lunch break.
The event, in which the
high school orchestra
played the songs from
different countries of the
world and there were dances of different cultures, ended with peaceful messages.

zel Marmara Koleji öğrencileri, Dünya Felsefe Günü’nü
Maltepe Üniversitesi’nde gerçekleşen “Türkiye’de Felsefenin Yüzyılı” konulu panelde kutladı. Türkiye Felsefe Kurumu
Derneği Başkanı ve Maltepe Üniversitesi İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. İoanna Kuçuradi
moderatörlüğünde gerçekleşen panele; Prof. Dr. Betül Çotuksöken, Doç. Dr. Ahu Tunçel ve Doç. Dr. Güncel Önkal konuşmacı olarak katıldı. Türkiye’de felsefe geleneğinin oluşumuna
katkıda bulunan isimler ve kurumlar hakkında yapılan konuşmalarda “Türkiye’de Felsefenin Yüzyılı”, sorunlar ve sorular
bağlamında değerlendirildi.
The Marmarians celebrated World Philosophy Day attending
the session named “Türkiye’de Felsefenin Yüzyılı” at Maltepe University. In the session moderated by Prof. Dr. İoanna
Kuçuradi, the President of the Philosophical Society of Turkey
and the Director of the Centre for Research and Application of
Human Rights, Maltepe University Prof. Dr. Betül Çotuksöken,
Assoc. Prof. Dr. Ahu Tunçel and Assoc. Prof. Dr. Güncel Önkal
were the spokespersons. In the speeches made about the
names and institutions that contributed to the formation of the
tradition of philosophy in Turkey, “Türkiye’de Felsefenin Yüzyılı”
was evaluated in the context of “issues and questions”.
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Küçük Yürekler Büyük Atatürk İçin Attı
Little Hearts Beat For Atatürk, The Great

Futbol Dostluk Ligi

Friendship Football League

O

kulumuz futbol takımımız Galatasaray L. Robert koleji,Ü.Amerikan K., Darüşşafaka L. Ve Koç lisesi nin oluşturduğu dostluk ligi futbol müsabakaların da yer almaktadır.
Müsabakalar tüm hızıyla devam etmekte ve lig mayıs 2018
ayında sona erecektir.Takımı mıza başarılar dileriz.

M

armara Eğitim Kurumları’nda Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu
ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 79.
yıl dönümünde büyük bir özlemle anıldı.
Hasan Ali Yücel Konferans Salonu’nda gerçekleşen etkinlik,
başta Türkiye Cumhuriyeti’nin
kurucusu Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bizlere bu güzel vatanı bırakan O’nun silah
arkadaşları ve tüm şehitlerimiz
için 2 dakikalık saygı duruşu ve
ardından İstiklal Marşımızı söyleyerek başladı. Program daha
sonra Marmara Eğitim Kurumları Müzik öğretmenlerinden
Levent Tanman ve Selin Ayşin
Batmankaya
yönetimindeki
Marmara İlk ve Ortaokulu öğrencilerinden oluşan koronun
seslendirdiği marşlarla devam
etti. Marmara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin görev aldığı etkinlikte; ulu
önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatı, yeni bir devlet
kurma mücadelesi, kişiliği ve

düşünceleri video ve şiirlerle
anlatıldı. Ayrıca Meslek Lisesi
10 A sınıfından Berk Uçku, 2
Şubat 1938 tarihinde Bursa’ya
Merinos Fabrikası’nı açmaya
giden Mustafa Kemal’in, gece
Belediye salonunda onuruna
düzenlenen baloda oynadığı
Zeybek’i canlandırdı. Program,
tüm izleyiciler tarafından söylenen İzmir Marşı ile son buldu.

Mustafa Kemal Atatürk, the
founder of the Republic of
Turkey was commemorated
longingly on 79th anniversary of his demise at Marmara
Educational Institutions.
The ceremony organized
at Hasan Ali Yücel Conference Hall started with two
minutes of silence primarily
for Mustafa Kemal Atatürk,

the founder of the Republic of Turkey and his fellow
fighters and all martyrs and
with the National Anthem.
Following that Marmara Primary and Middle School orchestra, conducted by Marmara Educational Institutions
Music Teachers was Levent
Tanman and Selin Ayşin
Batmankaya, on the stage.
In the event where the students at Marmara Vocational and Technical Anatolian
High School were in charge,
the life of the Great Leader
Mustafa Kemal Atatürk, his
struggle in founding a new
state, his personality and his
ideas were explained with
videos or poems. Besides,
Berk Uçku, the student at
Vocational School 10 A
Class performed the Zeibek
like the Zeibek performance
of Atatürk at the ball at the
Bursa Municipality Hall on 2
February 1938. The ceremony ended with İzmir Anthem
and all the audience sang
the anthem.

The school’s football team competes in Friendship League
including the schools Galatasaray High School, Robert College, Üsküdar American Academy and Koç School. The
matches continue and they will end in May 2018.

Lise Basketbol Turnuvası
Basketball Tournament

L

ise Uygulamalı Dersler Bölümünün aralık ayında okulumuz spor
salonunda düzenlediği basketbol turnuvası çok çekişmeli maçlara sahne
oldu. Kurdukları takımlarla turnuvaya
katılan öğrencilerimiz keyifli ve eğlenceli anlar yaşadı. Düzenlenen törenle dereceye giren takımların ödülleri
verildi.

There were contentious matches in
the basketball tournament organized
at the sports hall in December by the
Applied Courses Department. The
students who participated in the tournament with the teams they constituted by themselves had a pleasant and
enjoyable time. The awards were given to teams that were ranked among
the highest with a ceremony.
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Voleybol Genç Kız Takımımız
Young Girls Volleyball Team

A

ralık 2017 de oynanan maçlar sonucunda Grup unu birinci bitiren Voleybol B takımımız İstanbul genelinde ki
elemelere katılmaya hak kazanmış ve bu maçlar sonucunda
İstanbul da ilk 12 takım arasına girmeyi başarmıştır. Öğrencilerimizi tebrik ederiz.

As a result of the matches played in December 2017, our Volleyball Team B, completing the Group in the first rank, was
entitled to participate in qualification in Istanbul and as a result of those matches they achieved to be among the first 12
teams in Istanbul.

Uludağ Kayak Kampımız
Uludağ Ski Camp

O

kulumuz öğrencilerinden oluşan 36 kişilik grup Uygulamalı Dersler Zümre Başkanı Mehmet EREN eşliğinde 1112-13-14 Ocak 2018 tarihlerinde Bursa nın Uludağ kayak merkezine kayak kampı düzenlediler. Kampa Müdür yardımcımız
Erol AYAZ ve Tarih öğretmenimiz Melek EKŞİ de eşlik ettiler.
Kamp önce si Bursa nın tarihi Osmanlı köyü olan Cumalıkızık
ta köy kahvaltısı yapan ekibimiz kısa bir köy turundan sonra
Uludağ a hareket ederek otellerine yerleştikten sonra Kayak
yapmak için pist te çıktılar. İlk defa kayak sporuyla tanışanların

özel ders aldığı kamp boyunca; kayak bilenler Mehmet EREN
eşliğinde ekip olarak pistlerden kaydılar. İkinci gün akşamında
sucuk ekmek partisinden sonra Marmara Koleji için özel olarak
hazırlanan gece kayağı ekibi ateş ten MEK yazarak öğrencilerimize görsel bir Show sundular. Üçüncü gün akşamında da
kızak etkinliği yaparak keyifli anlar geçirdiler. Dönüş yolunda
Bursa’nın tarihi Tophane merkezinde meşhur İskender kebap
larını yiyen öğrencilerimiz kayak kampını tamamlayarak İstanbul a döndüler.
A group of 36 consisting of the students at
the school went to ski
camp in Bursa, Uludağ
under the guidance
of Head of Applied
Courses Department
Mehmet Eren between
11-14 January 2018.
The assistant principal Erol Ayaz and the
History Teacher Melek
Ekşi also participated
in the camp. Before the
camp the students visited Cumalıkızık, an old
Ottoman village and
had great breakfast.
Following the breakfast
they were on the road

for Uludağ. As they
reached the hotel, they
unpacked and went
to the ski tracks. The
ones who skied for the
first time had trainings
and the others who are
professional skied with
Mehmet Eren. On the
second evening the
students had a party;
and there were special
shows for them. On
the way home, the students visited Tophane,
a historical location in
Bursa and ate İskender Kebap, which is the
most famous food in
Bursa.

Detaylı bilgi için;

