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Fox TV Ekranlarının Marmaralısı Merve Yıldırım

Merve Yıldırım, the Marmarian on Fox TV Channels

Özel Marmara
Anadolu Meslek
Lisesi 2005 yılı
mezunlarından
Fox TV Haber
muhabiri Merve
Yıldırım, magazin
muhabirliğindeki
başarısının ardından
8 Şubat tarihinden
itibaren hafta içi
her gün 13.30’da
başlayan “Benden
Söylemesi” adlı
haber programını
sunmaya başladı.
Yıllardır Fox Ana
Haber’de ilginç
haberlerin altına
imza atan Merve
Yıldırım, Okulum
Marmara sayfalarına
konuştu.

B

en mesleğe lise yıllarımda adım attım diyebilirim. Lise
ikinci sınıfın yaz aylarında atv Haber’de başlayan stajyerlik serüvenime üniversite bittikten sonra da devam
ettim. Özel Marmara Radyo TV Gazetecilik Anadolu Meslek Lisesi’nden mezun olunca aslında çok uzakta değil,
Maltepe Üniversitesi’nde eğitime devam ettim. O günlerde bir yandan İngilizce bir yandan da diksiyon eğitimi aldım. Tabii bu süreçte
stajyer olarak çalışmayı hiçbir zaman bırakmadım. Çünkü bu işte
eğitim kadar sahada uygulama da şart. Stajyerlik bitince Star TV
Magazin Servisi’nde muhabir olarak çalışmaya başladım. Kültürsanat ve magazin alanında kendimi geliştirdim, röportaj yaparak
doğru iletişim kurmayı öğrendim, ikna kabiliyetimi muhabirlikle
ortaya çıkardım. Sonrasında Kanal D Magazin ve TRT Müzik’te yoluma devam ettim. Ama olmak istediğim yer haber merkeziydi…
Beş yılın ardından muhabir arkadaşım Beril Özcan sayesinde Fox
Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk ile görüşme fırsatı yakaladım. 2012 yılının Aralık ayında TRT Müzik’ten Fox Haber

Yayın İletişim Kulübü Öğretmeni: İlknur AKGÜN
Çeviri: Melike ÇALIŞKAN
Yayın İletişim Kulübü Öğrencileri: Şevval YILDIZ/ İlayda LAFÇI

After her successful
career as a reporter,
Merve Yıldırım, Fox
TV news reporter
and a 2005 graduate
of Marmara Private
Anatolian Vocational
High School has
been presenting
a program named
“Benden Söylemesi”
on weekdays at
13.30 since February
8. Merve Yıldırım,
putting her signature
under interesting
news on Fox Prime
Time Bulletin
for years, gave
interview for Okulum
Marmara.

I

could say that I started my career during my high school
years. I continued my internship adventure at ATV Haber,
starting during the summer holiday, during the years in the
university. As graduated from Marmara Private Radio, TV
and Journalism Anatolian Vocational High School, I did not
go far away, I studied at Maltepe University. During those days
I had English and diction courses. For sure, I never gave up
working as an intern, because the field work is a must besides
the education. As I completed my internship, I started to work
in Star TV Tabloid Press Service as a reporter. I improved
myself in culture-art and tabloid press, I learnt the correct
communication by means of the interviews and found out my
persuasive skill. It was followed by Kanal D Magazin and TRT
Müzik. However, the place I would like to be is the news center.
After five years, I had chance to meet with Doğan Şentürk, Fox
Haber Chief Editor thanks to Beril Özcan, my reporter friend. I
transferred from TRT Müzik to Fox News Center in December
okulummarmara@mek.k12.tr
ilknurakgun@mek.k12.tr
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Merkezi’ne geçtim. Burada toplumsal ve siyasi olaylarda, çarşıda pazarda yani hayatın her alanında haberler yapmaya başladım. Bir süre sonra haber tarzım da oturmaya başladı galiba ve
kendimi en iyi sokakta ifade ettiğimi fark ettim. Ben vatandaşın,
emekçinin yanında mutluydum. Daha çok yanlışların, anlamsızlıkların duyurulması adına haberler yaptım. Sıkıcı ekonomi gündemimizi insanların takip etmesi için kendimce yollar buldum,
haberlerimi kurgulayarak değil doğallığıyla akışına bırakarak
yaptım. Bu da bana artı olarak döndü. Bir gün genel yayın yönetmenimiz Doğan Şentürk’ün öğle kuşağında yayınlanacak “Benden Söylemesi” adlı program için beni düşündüğünü öğrendim.
Sonrası su gibi aktı. Bu benim için çok büyük bir fırsat. Sabah
kuşağında İsmail Küçükkaya, akşam kuşağında Fatih Portakal
gibi ustalarla aynı çatı altında olmak bana güç veriyor. Muhabir
ve kameraman arkadaşlarımla da devamlı fikir alışverişi yapıyoruz. Ben haberleri okumuyorum, yani önümde yazı yok. Olayları
tamamen doğaçlama anlatıyorum. Ben sekiz yıl ara vermeden
televizyonda muhabirlik yaptım. Fox Haber Merkezi’nde Fatih
Portakal, İsmail Küçükkaya, Murat Güloğlu ve Gülbin Tosun’un
sunduğu haber bültenlerine canlı bağlantılar yapıyordum. O yüzden canlı yayın zor gelmedi bana. Zaten sunduğunuz konulara,
haberlere hakim olduğunuzda gerisi su gibi akıp gidiyor. Hafta içi
her gün 13.30’da “Benden Söylemesi” adlı programda siyaset ve
politika haberlerine yoğun gündeme öğle vakti ara verip, ekonomi, sağlık ve yaşam haberlerine yer veriyoruz. Program biter
bitmez kendimi sokağa atıyorum ve haber yapıyorum. Ben haberciliği hissederek yapmayı seviyorum, ilacım muhabirlik. Böylece bildiklerimi hem paylaşıyorum, hem öğreniyorum, hem de
sokaktakilere anlatıyorum. Asla haber ayırt etmiyorum; inek de
sağarım, savaşa da giderim, benim en büyük problemim zamanı
yetiştirebilmek. 15 yaşımda seçtim mesleğimi, çok seviyorum,
zorluklarına katlanmak da hiç zor gelmiyor.
Fox Haber Merkezi’nde çok mutluyum. Doğan Şentürk kaptanlığında televizyonculuğa, haberciliğe damga vuran bültenler çıkarıyoruz ekip olarak. İşimi iyi yapmaya, bana verilen fırsatı iyi
değerlendirmeye, hakkını vermeye gayret ediyorum. Sevgi ve
emekle güzel kapıların açılacağından eminim, tek dileğim yoluma haberci olarak devam etmek.

2012. There I started to report news in relation to the all
aspects of the life including the social and political issues, at
bazaar or at streets. After a while my reporting style found
its wat and I realized that I express myself ideally at streets.
I was happy to be with the laborers. I reported news in favor
of announcing the mistakes and absurdity. I found ways
by myself to make the people follow the boring economy
agenda. I did not report by fictionalizing but in natural way,
which is a plus for me. Once, I learnt that Doğan Şentürk,
the chief editor thought me as the presenter of the show
named “Benden Söylemesi”. Then it was as easy as falling
off a log. It is a great opportunity for me. Being under the
same roof with the masters including İsmail Küçükkaya and
Fatih Portakal strengthens me. We always exchange ideas
with the reporters and cameramen. I do not read the news,
namely I do not have a paper to read. I extemporize. I have
been reporting on television for eight years continuously. I
went live on the news bulletin presented by Fatih Portakal,
İsmail Küçükkaya, Murat Güloğlu and Gülbin Tosun Fox
News Center. Therefore the live broadcast is not difficult
for me. As long as you know what you present, then it flies
by. “Benden Söylemesi” on weekdays at 13:30 is a break
for political news and the intense agenda; it consists of the
news on economy, health and life. As soon as the program
ends, I go to streets to make news. I love reporting by feeling;
my remedy is being reporter. I can share what I know, I can
learn and I can tell what I know to the people at the streets.
I never tell the news apart; I can milk the cow; I can go to
war; my biggest issue is time. I chose my profession at the
age of 15, I love it; therefore, the challenges do not bother
me.
I am really happy at Fox News Center. We prepare the
bulletins leaving its mark on the reporting sector under the
leadership of Doğan Şentürk as a team. I try my best to do
my job, use the opportunity that provided for me. I am sure
that the love and labor shall open the beautiful doors. My
only wish is to continue my career as a reporter.
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Marmara Koleji’ndeki Başarıdan Hayat Başarısına!
From the Success at Science High School to the Success in Life!
Marmara Koleji’nden
2000 yılında yani yeni
milenyumda mezun
olmanın ayrıcalığını
unutamayan Ezgi
Tokman başarılı
öğrencilik yıllarını
iş hayatında da
sürdürüyor. Dünyanın
en önde gelen hızlı
tüketim şirketlerinden
biri olan Unilever’in
Türkiye operasyonuna
2013 yılında “Kurumsal
İletişim Müdürü” olarak
atanan ve iki yıldır da
bu görevine ek olarak
Unilever Kuzey Afrika,
Orta Doğu, Orta Asya,
Rusya, Kafkasya ve
Türkiye bölgesinin
Kampanyalar ve Medya
İlişkileri’nden Sorumlu
Ekip Lideri Ezgi Tokman
Odyakmaz, Okulum
Marmara sayfalarına
konuştu.

O

rtaokul ve liseyi Marmara Koleji’nde okudum. Marmara
Koleji’nden sonra Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nü dereceyle bitirdim. Ardından İstanbul Üniversitesi
İletişim Fakültesi’nde Gazetecilik Anabilim Dalı’nda yükseklisans yaptım. Bunlara ek olarak da Anadolu Üniversitesi’nin “ikinci üniversite” programında Halkla İlişkiler Bölümü’nü
tamamladım.
Üniversite 3. sınıftan itibaren yaz tatillerinde ve dönemsel olarak
farklı işlerde çalışmaya başladım. İş hayatı ile ilk tanışmam bu dönemde oldu. Okuldan mezun olup yükseklisansa başladığım dönemde ise Doğan Medya Grubu’nda işe başladım. İki sene kadar Doğan
Burda Dergi Grubu’nda Marka İletişim ekibinde çalıştım; eş zamanlı
olarak master derslerime devam ettim. İletişim sektöründe ajans
deneyimi olmazsa olmazlardandır, bunun için önce butik bir halkla
ilişkiler ajansında iki yıl müşteri direktörlüğü yaptım. Çok farklı sektörlerde ve müşteri segmentinde tecrübe kazandım.
2009 yılında ise Ünite İletişim’de çalışmaya başladım. Dört yıl bo-

Ezgi Tokman, feeling
the privilege of
graduating from
Marmara College
in 2000, in the new
millennium is a
successful business
woman like she
was a successful
student. Ezgi Tokman
Odyakmaz, being
assigned as the
“Director of Corporate
Communication” in one
of the world’s leading
fast moving consumer
goods brand, Unilever
Turkey in 2013 and
being Campaigns and
Media Relations Team
Leader in Unilever
North Africa, Middle
East, Middle Asia,
Russia, Caucasus
and Turkey region
for two years as well,
addressed to the pages
of Okulum Marmara.

I

had my middle and high school education at Marmara College.
Following that I graduated from Hacettepe University, Department
of Sociology with a degree. Then, I had master degree on
Department of Journalism at İstanbul University Communication
Department. Besides these, I studied on Public Relations
at Anatolian University within the scope of “second university”
programme.
As of the 3rd grade in the university, I started working during summer
holiday seasonally. Those were the years I met with the business
world for the first time. As I graduated from the university and
started the master degree programme I started working at Doğan
Medya Grubu. I was working in the Brand Communication team of
Doğan Burda Dergi Grubu for two years; at the same time I was
doing the master degree. The agency experience is sine qua non for
the communication sector; therefore I was working as a customer
director in a niche, public relation agency for two years. I gained
important experiences in relation to the different sectors and
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yunca severek çalıştığım bu ajansta da kendimi çok daha fazla
geliştirme fırsatı buldum ve eşsiz bir deneyim kazandım. 2013 yılında ise kurum tarafında kariyer yolculuğumu sürdürmeye karar
verdim ve dünyanın en önde gelen hızlı tüketim şirketlerinden biri
olan Unilever’in Türkiye operasyonuna “Kurumsal İletişim Müdürü” olarak atandım. İki yıldır bu görevime ek olarak Unilever
Kuzey Afrika, Orta Doğu, Orta Asya, Rusya, Kafkasya ve Türkiye
bölgesinin Kampanyalar ve Medya İlişkileri’nden Sorumlu Ekip
Lideri olarak devam etmekteyim.
İnsanın hayatının akışını belirleyen bazı unsurlar vardır. Marmara
Koleji benim için hep bir “EV” ve “ŞANS” oldu. Hala ismini söylediğimde içim ısınır, gülümserim. Hayatımın en güzel günlerini bu
eğitim kurumunda geçirdim. 11 yaşında, daha küçük bir çocukken
oturduğum sıralardan 18 yaşında bir genç olarak kalktım. BURASI GELENEĞİ OLAN BİR OKUL, BU ÇOK KIYMETLİ…
Ben okulumu ilk günden itibaren hep çok sevdim, başarım hep
takdir edildi, yeteneklerim üzerine gitmem için teşvik edildim, burada eğitimime devam edebilmem için desteklendim, öte yandan
bugün hala görüştüğüm ömürlük dostlarımı, hatta eşimi bile burada tanıdım. O nedenle benim için yeri hep ayrı olacak.
Marmara Koleji’nin vizyoner
bir okul olduğunu, eğitim kalitesini, öğretmenlerimizin bize
katkılarını bu yaşta ve bugünün
koşullarında daha iyi değerlendirebiliyorum. Okulumuzun
sosyal olanakları, öğrencilerine
verdiği bilgi, eğitim ve becerilerin yanı sıra bence en önemlisi
bizlere kazandırdığı değerler
idi. Özveriyle çalışma, takım
olma, kendini ifade edebilme
özgürlüğü, kişisel alanlara saygı, başkalarının hakkına saygı
gösterme, zor zamanda birlik olma, problem çözebilme kabiliyeti,
yardımlaşma, empati gibi insani ve sosyal kabiliyetlerin çok büyük
kısmını ben okulumda kazandığımı düşünüyorum. Bu değerlerin
kariyerin ötesinde kazanımlar olduğuna inanıyorum. Bu noktada
birbirinden farklı profillerde ve değerli öğretmenlerimizin rolü
yatsınamaz. Bunun için başta Hafize Yılmazlar Kordel ve Mehmet
Alkan olmak üzere hepsine minnettarım. Bahsetmeden geçmem
olmaz; biz çok genç, idealist ve sevgi dolu bir öğretmen grubu ile
büyüdük, onun için de gerçekten çok şanslıydık.
Arkadaşlarıyla daha fazla vakit geçirsinler, güzel anılar ve dostluklar biriktirsinler. Hayatta insanın en değerli varlığının bu olduğuna inanıyorum. Bana sorarsanız gelecek planlamak için hayal
kurmak iyi bir başlangıç noktası, kendilerini kısıtlamasınlar ve
kendilerine inansınlar... Belki inanmayacaksınız ama hayal gücünü korumak bu hayatta kendinize verebileceğiniz en güzel hediye
ve iş hayatında da insana çok yardımcı oluyor, her şeye farklı açıdan bakmanızı sağlıyor, yeni fikirleri tetikliyor. Ben çok çalışarak
ve kalben emek vererek her işin yapılabileceğine ve bu işlerin de
sonunda mutlaka parlayacağına inanıyorum. Kariyer anlamında
kendime hiçbir zaman hedef koymadım, hep yaptığım işin en iyisini yapmayı hedefledim ve hep sevdiğim işlerin peşinden koştum,
işe yaradığını düşünüyorum.
Herkese de kendi yolculuğunda bol şans diliyorum…

customer segments.
In 2009, I started to work at Ünite İletişim. I had chance to improve
myself at the agency that I loved working for four years. It was
great experience for me. In 2013, I decided to improve my career
and I was assigned as the “Director of Corporate Communication”
in one of the world’s leading fast moving consumer goods brand
Unilever Turkey and I have been the Campaigns and Media
Relations Team Leader in Unilever North Africa, Middle East,
Middle Asia, Russia, Caucasus and Turkey region for two years
as well.
There are some factors determining the flow of human life.
Marmara College is always a “HOME” and “CHANCE” for me.
Whenever I call its name, a smile appears on my face. I spent my
best days of my life in this education institution. At the age of 18 I
left the desks that I sat as an 11-year old child for the first time. IT
IS A SCHOOL HAVING A TRADITION, WHICH IS PRECIOUS…
I loved my school from the very first day of my academic life;
my achievements always won recognition; I was encouraged
to develop my skills; I was always supported to continue my
education here. Moreover, I
met with my lifelong friends
and my husband. Therefore,
it has a special importance
for me. could evaluate better
today that Marmara College
is a school with a vision,
having quality education
and precious teachers
that enrich us. The most
important thing in relation to
Marmara College the values
it planted in us besides
its social opportunities,
information, education and
skills it provides for the
students. I think that I gained the social skills including working
devotedly, being part of a team, self-expression, respect to the
personal areas, respecting to the others’ rights, unity during hard
times, problem-solving skills, helping each other and empathy
in my school. I personally believe that these values are the
acquisitions beyond the career. At this point, the role of various
precious teachers cannot be denied. I am grateful to all my
teachers particularly Hafize Yılmazlar Kordel and Mehmet Alkan.
I have to mention that we are so lucky that we had young, idealist
and lovely teachers.
You should spend more times with your friends, and collect good
memories. I believe that it is the most precious value in the life.
If you ask me, dreaming is a good starting point for planning
the future; you should not have limits and you have to believe in
yourselves. It sounds weird but the best gift you give yourself is to
protect the imagination. It also helps you in business life; it makes
you see the different aspects and triggers the innovative ideas. I
believe that everything can be handled by working hard and in the
end the work shall be appreciated. I never had a target in relation
to my career. I aim the best in relation to what I do; and I am
always in the pursuit of what I love. I think it works.
I wish good luck for everyone in their journey…
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Marmara Eğitim Kurumları 14. IB Günü
Konferansı’na İkinci Kez Ev Sahipliği Yapacak
Marmara Education Institution Shall Host
14 th IB Day Conference for the Second Time

İ

stanbul Özel Marmara Koleji tarafından gerçekleştirilecek
olan 14. IB Günü Etkinliği 25 Şubat 2017 tarihinde yapılacak.
Açılışı töreni T.C Maltepe Üniversitesi Kültür Merkezi’nde yapılacak olan konferansa Uluslararası Bakalorya Organizasyonu’ndan üst düzey yetkililerin ve dünyaca ünlü konuşmacıların
katılması beklenmektedir. Bu konferansa, IBO tarafından yetkilendirilmiş 56 okulun müdürü ve 73 programın koordinatörleriyle birlikte ilgili branş öğretmenleri (PYP, MYP ve IBDP) ve
aday ve ilgili okulların müdür ve koordinatörleri ile beraber ilgi
li branş öğretmenlerinden yaklaşık 1500 kişinin katılması beklenmektedir.
2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı’nın ilk IBHC (IB okulları Koordinatörleri ve Müdürleri) toplantısının ev sahipliği ve organizasyonu da yine İstanbul Özel Marmara Koleji tarafından 14 Ekim 2016
tarihinde yapıldı. Bu toplantıya da IBO tarafından yetkilendirilmiş
56 okul müdürü ve 73 programın koordinatörleriyle (PYP, MYP
ve IBDP) aday ve ilgili okulların müdür ve koordinatörleri katıldı.

14

IB Day event will be held on February 25, 2017 by
İstanbul Marmara Private College.
It is expected that the high-level officers of the
International Baccalaureate Organization and the renowned
worldwide speakers shall participate in the conference the
opening ceremony of which shall be held in TC Maltepe University
Cultural Center. It is expected that approximately 1500 people
shall attend the conference including 56 school principals and
73 program coordinators assigned by IBO, the related branch
teachers (PYP, MYP and IBDP), the candidate and related school
principals and coordinators and the related branch teachers.
Moreover, the first IBHC (IB schools coordinators and principals)
meeting in 2016-2017 Academic Year was organisedand hosted
and organized by İstanbul Marmara Private College on October
14, 2016. 56 school principals and 73 program coordinators
(PYP, MYP and IBDP) assigned by IBO, the candidate and related
school principals and coordinators attend the meeting.
th

THE COOPERATION BETWEEN IBO AND MALTEPE
İstanbul Özel Marmara Koleji işbirliği ile T.C Maltepe Üniversi- UNIVERSITY
IBO VE MALTEPE ÜNİVERSİTESİ İŞBİRLİĞİ

tesi, IBO (Uluslararası Bakalorya Organizasyonu) ile Workshop
Provider (Çalıştay Tedarikçisi) olmak için anlaşma imzalama
arifesinde. Dünyada IBO tarafından yetkilendirilmiş yirmiye yakın tedarikçi bulunmaktadır. IBAEM (IB Afrika, Avrupa ve Ortadoğu) bölgesinden gelecek tüm öğretmenlere IB eğitimi vermek
üzere yapılandırılacak bu sürekli çalıştaylar, sürekli eğitim konsepti çerçevesinde 2017 Kasım ayından itibaren faaliyet göstermeye başlayacaktır.

T.C Maltepe University in cooperation with İstanbul Marmara
Private College is on the eve of signing IBO (International
Baccalaureate Organization) Workshop Provider agreement.
There are almost twenty providers assigned by IBO across the
world. The continuous workshops for the teachers from IBAEM
(IB Africa, Europe and Middle East) on IB education shall be
operated within the scope of continuous education concept as
of November 2017.
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MEK Öğrencilleri 14. Mun Konferansı’nda
The Marmarians at 14th Mun Conference

T

16

-19 Mart 2016 tarihlerinde Yunanistan’ın
Selanik kentinde gerçekleştirilen 14. MUN
Konferansı’na Marmara Koleji öğrencilerinden;
Melisa Candan, Armağan Kandemir, Oliver
Yalçın Wells, Defne Su Gökçer, Doğa Gizem
Nakipoğlu, Özge Atlı, Atacan Özbiçer, Özel Marmara Fen Lisesi
öğrencilerinden Ayliz Baykurt ve Özel Marmara Koleji Edebiyat
Öğretmeni Selcan Çelik, İngilizce Öğretmeni Burak Demirkazık,
Özel Marmara Ortaokulu yedinci sınıf öğrencilerimizden Mert
Yılmaz Öztürk ve Selin İnci Gelgen, Özel Marmara Ortaokulu
İngilizce öğretmeni Handan Baba eşliğinde katılmışlardır.
Öğrencilerimizin gözlemci olarak katıldıkları Model United
Nations komitelerinde; insan hakları, sağlık, ekonomi, küresel
ısınma, göçmen sorunu, çevre problemleri, güvenlik sorunları,
savaş, silahlanma gibi küresel problemlere çözüm önerileri
üzerine tartışmalar yapılmıştır.

he students of Marmara College consisting of Melisa
Candan, Armağan Kandemir, Oliver Yalçın Wells,
Defne Su Gökçer, Doğa Gizem Nakioğlu, Özge Atlı,
Atacan Özbiçer, the student from Marmara Private
Science High School, Ayliz Baykurt accompanied by
Marmara Private College Turkish Literature Teacher Selcan
Çelik and English Teacher Burak Demirkazık, Marmara Private
Middle School students Mert Yılmaz Öztürk and Selin İnci
Gelgen under the guidance of Handan Baba, Marmara Private
Middle School English Teacher attended 14th MUN Conference
organized in Thessaloniki, Greece between March 16-19, 2016.
In Model United Nations committees in which our students
took part as the observes there were discussions on the
solution recommendations for the global problems including
human rights, health, economy, global warming, refugee
issue, environmental problems, security problems, war and
armament.
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Armabey Final Toplantısı Bu Sene Selanik’teydi
Armabey Final Meeting at Thessalon

Geçen sene final toplantısı Atina’da yapılan Armabey Projesi’nin
ev sahipliğini, bu sene Selanik Aristotelio Lisesi gerçekleştirdi.
2006 yılından beri Yunanistan’dan Pedagogiki Protoporia, Aristotelio ve Mamaoluka, Türkiye’den Beykent Koleji ile Marmara
Koleji’nin birlikte yürüttükleri Armabey Projesi kapsamında öğrencilerimiz, bu yıl “Selanik’teki Tarihi Eserler” konusunu çalıştılar. Bu çalışmalar sonucunda tüm okullar, 8 Nisan 2016’da
skeçler, danslar ve sunumlar içeren final toplantısında bir araya
geldiler. Özellikle Yunanlı öğrencilerle Türk öğrencilerin bir araya geldiklerinde sergiledikleri dostluk gerçekten çok anlamlıydı.
Final toplantısından sonra öğrencilerimiz dönüş yolunda Kavala
ve Gümülcüne’yi de gezme fırsatı buldular. Dileğimiz Ege’nin iki
yakasındaki gençlerin kurdukları bu dostluğun ömür boyu devam
etmesi.

The Armabey Project, the final show of which had been
organized in Athens last year, was hosted by Thessaloniki
Aristotelio High School this year. Within the scope of the
Armabey project which has been carried out by Pedagogiki
Protoporia, Aristotelio and Mamaoluka schools in Greece
and Beykent College and Marmara College from Turkey
since 2006, our students studied on “Historical Monuments
in Thessaloniki”. As a result of the studies all the schools
came together for the final meeting including sketches, dance
shows and presentation on April 8, 2016. The friendship among
the Turkish and Greek students was significant. After the final
show, our students had chance to visit Kavala and Komotini on
the way home. We wish that the friendship among the young
people at the two different sides of Aegean lasts forever.
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Marmara Koleji “Erasmus Plus” Projesi Polonya Ziyareti
Poland Visit within the Scope of Marmara College “Erasmus Plus” Project

O

kulumuz tarafından yürütülmekte olan “Erasmus Plus
Projesi”nin ikinci toplantısı 30 Mayıs 4 Haziran 2016 tarihleri arasında Polonya’nın Gliwice kentinde yapılmıştır.
2015 yılında başlayıp 2 yıl devam edecek olan, 5 ülke ve 6 ortaklı “Avrupa Birliği Erasmus Plus Okul Ortaklığı Projesi” Türkiye
Ulusal Ajansı tarafından desteklenmektedir. “Made In Europe”
başlıklı projenin ilk ziyareti, 8-15 Kasım tarihleri arasında Macaristan’ın Budapeşte kentine yapılmış ve projede 16 öğrencimiz
yer almıştır.
Gliwice kentindeki II.Liceum, Wroblewskiego dokuz okulunda gerçekleştirilen toplantıya Marmara Koleji’nden Akademik
Koordinatör Nur Şahin, İngilizce öğretmeni Esra Kesenci, Tarih
öğretmeni Melek Ekşi ve 10 öğrencimiz katılmıştır. Sanat, müzik, spor, fen ve tarih alanlarında çeşitli çalışmaların yapıldığı
projenin bu toplantısında ana tema “Müzik” olmuştur. Öğrenci
ve öğretmenlerimiz Polonyalı arkadaşlarının evlerinde konaklamışlar, okuldaki derslere ve proje çalışmalarına katılmanın yanı
sıra başkent Varşova ve Katoviçe’ye yapılan geziler esnasında
yapılan müze ziyaretleri ve klasik müzik konseriyle ülkenin tarihi
ve kültürel özellikleri hakkında detaylı bilgi sahibi olmuşlardır.
Final gününde ise her ülkenin yöresel müziğinin seslendirildiği
koroda görev alan öğrenciler, keyifli zamanlar geçirmişlerdir.
Başarı ve keyifle tamamlanan projenin bir sonraki toplantısı Almanya’nın Münih kentinde gerçekleştirilecektir.

T

he second meeting of the “Erasmus Plus Project”
carried out by our school was held between May 30
and June 4, 2016 in Gliwice Poland. “European Union
Erasmus Plus Project” starting in 2015 and continuing for
2 years with 5 countries and 6 partners is supported by
Turkish National Agency. The first visit of the project with
the title of ‘Made In Europe’ was to Budapest, Hungary
between 8-15 November and our 16 students took part in
the project.
Marmara College Academic Coordinator Nur Şahin, English
Teacher Esra Kesenci, History Teacher Melek Ekşi and
10 students attended the meeting organized in II.Liceum,
Wroblewskiego nine school in Gliwice. The main theme
of the meeting of the project in which there are studies of
art, music, sports, science and history was “music”. Our
students and teachers were hosted by the Polish friends
and had detailed information in relation to the history and
cultural features of the country thanks to the museums
and classic music concerts they went during their visit to
Warsaw, the capital and Katoviçe as well as taking part in
the courses and project works in the school. In the final
day, the students who were in the choir representing the
local music had enjoyable time. The next meeting of the
project shall be organized in Munich, Germany.
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Marmara Koleji Eyp Kulübü Öğrencileri Egp 2016’da
Marmara College Eyp Club Students at Egp 2016

Ö

zel Marmara
Koleji Avrupa
Gençlik Parlamentosu (EYP)
Kulübü öğrencileri;
Serkan Onar, Nadide Tumper, Pelin
Gökkuş ve Tauna
Akbulut adlı kulüp
öğrencileri, EYP
danışmanları ve Tarih
dersi öğretmeni Zülal
Eroğlu ile İngilizce
dersi öğretmeni
Sitem Sipahi rehberliğinde, Eyüboğlu
Eğitim Kurumları
Çamlıca Kampusu’nda düzenlenen
“Eyüboğlu Gençlik
Parlamentosu”na katıldı. 12-15 Şubat tarihleri arasında gerçekleşen konferansta öğrenciler, ulusal ve uluslararası sorunları
masaya yatırdı. Dört gün süren ve 110 öğrencinin katıldığı parlamento toplantılarında; terör olaylarından, Avrupa’yı sarsan
ekonomik krize, enerji kaynaklarından siber saldırılara pek çok
konuda akademik tartışmalar gerçekleştirildi. Parlamentoda;
Ekonomi Komitesi, Anayasal Düzenlemeler Komitesi, Sosyal
Haklar Komitesi, Çevre Komitesi, Güvenlik Komitesi gibi alanları kapsayan dokuz farklı komite görev aldı. Komiteler çözüm
önergeleri hazırlayarak, parlamento üyelerine sundu. Öğrenciler, tartıştıkları konularla ilgili önerilerde bulundu. Marmara EYP
Kulübü öğrencilerinden Nadide Tumper’in Güvenlik komitesinin
açılış konuşmasını yaptığı, Tuana Akbulut’un ise komitesinin taslak çalışmasını aktardığı genel kurul gününde başarılı çalışmalar
yürüten gençler büyük deneyim kazandıklarını ifade etti.

M

armara
Private
College
European Youth
Parliament (EYP)
students Serkan
Onar, Nadide
Tumper, Pelin
Gökkuş and Tauna
Akbulut attended
“Eyüboğlu Youth
Parliament” held in
Eyüboğlu Education
Institutions Çamlıca
Campus under
the guidance of
their EYP Advisors
Zülal Eroğlu and
Sitem Sipahi. The
students discussed
national and international issues in the conferences organized
between 12 and 15 February. In the parliament meetings lasting
4 days with the participation of 110 students there were many
academic debates including terrorist incidents, economic
crisis in Europe, energy sources and cyber-attacks. There
were nine different committees in the parliament including
Economy Committee, Constitutional Regulations Committee,
Social Rights Committee, Environment Committee, and
Security Committee. The committees prepared solution
proposals and submitted to the parliament members. The
youngsters stated that they had important experience in the
general assembly in which Nadide Tumper, EYP Club student
made opening speech and Tuana Akbulut cited the draft of her
committee.

12

BAŞARILARIMIZ
Our Achievements

Marmara Koleji Öğrencileri Avrupa Gençlik
Parlamentosu Türkiye Okul Forumu’nda
The Marmarians at 1st Session School of EYP Turkey

M

armara Koleji EYP Kulübü öğrencileri 4 -8 Mayıs 2016
tarihlerinde birincisi VKV Koç Özel Lisesinde düzenlenen “Avrupa Gençlik Parlamentosu Türkiye Okul
Forumu”na katıldı. Yurtiçinden ve yurtdışından çeşitli
okulların katılımına ve üniversitelere açık olarak gerçekleşen
konferansta; ”Avrupa ve Dünya , Kendi Kendine Yetebilen Bir
Avrupa’ya Doğru” konusu ve “Hoşgörü” teması işlendi. Endüstri, kadın hakları, sanayi, iklim, araştırma ve yenilikler, AB enerji
politikaları, sivil toplum, kalkınma, finans ve çevre konularının
işlendiği on ayrı komitede görev alan öğrenciler dört günlük
bir çalışmanın ardından çözüm önerilerini parlamento onayına
sundu.
Marmara Kolejinde başladığı Avrupa Gençlik Parlamentosu

M

armara College EYP Club members took part in
the 1st Session School of EYP Turkey organized
for the first time in VKV Koç Private High School
between May 4 and 8, 2016. In the session open
to the participation of various national and foreign schools
and universities, the themes were ‘Europe and World, A Way
through a Self-Contain Europe’ and “Tolerance”. The students
having tasks in twelve different committees on the basis of
industry, women’s right, climate, researches and innovations,
EU energy policies, civil society, development, finance and
environment submitted the proposal to the consent of the
parliament after four-day working period.

çalışmalarına ve EYP kariyerine üniversitede de devam eden
Zeynep Karasar ve uluslararası EYP başarılarıyla ülkemizi
Avrupa’da delege ve medya takım liderliği görevleriyle temsil
eden okulumuz 11-B öğrencisi Ayla Şentürk “Avrupa Gençlik
Parlamentosu Okul Forumu”na komite başkanı olarak seçilerek takımlarına başarılı bir liderlik yaptılar.
Tarih öğretmeni Zülal Eroğlu ve İngilizce öğretmeni Sitem
Sipahi danışmanlığında; Didem Erben , Melisa Candan ,Deniz
Oruç, Cansu İpek ,Ceren Erdoğdu, Sinem Özdemir ve Özge
Atlı isimli öğrenciler katıldıkları konferansta yaptıkları başarılı
çalışmanın ardından sertifika almaya hak kazandılar. Komite
başkanlığı ve delege görevlerini başarıyla tamamlayan öğrencilerimizi tebrik ediyoruz.

Zeynep Karasar, starting studying on European Youth
Parliament at Marmara College and continuing in the university
and 11-B student Ayla Şentürk representing our country
internationally were selected as the chairpersons in the 1st
Session School of EYP Turkey and successfully leaded their
teams.
The students including Didem Erben , Melisa Candan ,Deniz
Oruç, Cansu İpek ,Ceren Erdoğdu ,Sinem Özdemir and Özge
Atlı who took part in the session under the guidance of Zülal
Eroğlu and Sitem Sipahi were entitled to receive certification
thanks to their accomplishments. We congratulate our
students.
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Çağdaş Yaşamda Kişilik ve İletişim Semineri
Seminar on Personality and Communication in Modern Life

Marmara Koleji Avrupa Gençlik Parlamentosu (EYP)Kulübü ve İnsani Değerler Kulübü öğrencilerine, Uzm.Psk.Canset Tütüncüoğlu tarafından “Çağdaş Yaşamda Kişilik ve İletişim” konulu seminer
verildi.Uzman Psikolog Tütüncüoğlu, 30 Mart 2016 Çarşamba
günü Marmara Koleji’nde gerçekleşen seminerde, kişilik ve kişiliğin oluşmasındaki etkenlere vurgu yaparak kişilerarası iletişim
teknikleri hakkında bilgi verdi. Seminer, öğrenciler tarafından
büyük ilgi ve beğeniyle karşılandı. Seminer sonunda katılımcılara
sertifika verildi.

Canset Tütüncüoğlu gave a seminar on “Personality and
Communication in Modern Life” for the students of Marmara
College European Youth Parliament (EYP) Club and Humanitarian
Values Club. Tütüncüoğlu, the psychologist emphasized the effects
on the personality and its development and gave information
about the communication methods in the seminar organized on
Wednesday March 30, 2016. The seminar was appreciated by the
students. The participants received certification at the end of the
seminar.
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SEMEP 2016’nın “En”leri Belli Oldu
The “Bests” of SEMEP 2016

ısa adı SEMEP olan (South Eastern Medıterranean Envıronment
Project) Güneydoğu Akdeniz
Çevre Projesi’nin 2016 yılı “En”leri
belli oldu.

Bu yıl Milli Eğitim Vakfı Koleji Özel
Büyükçekmece Okulları’nın ev
sahipliğinde 21 Mayıs Cumartesi
günü gerçekleşen UNESCO-SEMEP
Projesi’nin konusu; “Su Kaynaklarının
ve Biyoçeşitliliğin Korunması” idi.
SEMEP proje gününe “Konuşan Ağaç”
adlı belgeseli ile katılan Özel Marmara
Anadolu Meslek Lisesi öğrencileri,
“ağaç” temasını işledikleri belgeselleriyle “En İyi Belgesel” ödülünün sahibi oldular. Danışman öğretmenleri Şadan Alptekin’le birlikte Deniz Arık, Alp Yılmaz ve Ramazan
Can Gür’den oluşan proje ekibi, “Yaşanılabilir bir dünya için” yapılan
çalışmaları anlattıkları belgesellerinde, özellikle toplumların “ancak
doğa ve kültürle var olabileceklerini” vurguladılar.

Marmara Münazara Kulübü
Çağrıbey Şampiyonu
The Çağrıbey Champion
Marmara Debate Club

Ö

zel Marmara Münazara
Kulübü’nün öğrencilerinden Melisa Ulufi ve
Naime Önal, 4-5 Mart 2016 tarihinde düzenlenen Çağrıbey
Münazara Turnuvası’nda üç
büyük başarı elde etmişlerdir.
İstek Bilge Kağan, İstanbul
Erkek Lisesi ve Hüseyin Avni
Sözen Lisesi ile finale kalan
takımımız turnuvanın şampiyonu olmuş ve şampiyonluk
kupasını almışlardır. Ayrıca
Naime Önal turnuvanın en
iyi üçüncü konuşmacısı
seçilirken, Melisa Ulufi de
turnuvanın en iyi konuşmacısı seçilerek “best speaker”
ödülünü almıştır.

M

elisa Ulufi and
Naime Önal, the
members of Marmara
Debate Club achieved three
significant tasks at Çağrıbey
Debate Tournament held on
4-5 March 2016. Our team
got to the finals with İstek
Bilge Kağan, İstanbul Erkek
High School and Hüseyin
Avni Sözen High School
became the champion at
the tournament and had the
trophy. Moreover, Naime
Önal was selected as the
best third speaker of the
tournament, whereas Melisa
Ulufi was selected as the best
speaker of the tournament.

T

he Bests of SEMEP standing for
South Eastern Mediterranean
Environment Project were
announced.

UNESCO-SEMEP Project was hosted
by Milli Eğitim Vakfı College Private
Büyükçekmece Schools this year on
Saturday, May 21. The theme was
“Protection of the Water Sources and
Bio-Diversity”. The students of Marmara
Private Anatolian Vocational High School
received the “The Best Documentary”
award on SEMEP Project day with
their documentary on tree named
“The Talking Tree”. The project team
consisting of Deniz Arık, Alp Yılmaz and Ramazan Can Gür under
the guidance of Şadan Alptekin emphasized that the “the societies
could only exist with the nature and culture” in their documentary
designed for “A livable world”.
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Münazara Turnuvalarının En İyi Konuşmacısı Melisa Ulufi
Melisa Ulufi, the Best Debater of the Debate Tournaments

O

kulumuz Münazara Kulübü öğrencilerinden Melisa Ulufi, Melisa Erben
ve Aybüke Gökçek, 28-29 Mayıs 2016
tarihlerinde Acıbadem Üniversitesi’nde gerçekleştirilen ACU OPEN’a katılmışlardır. Elli
dört okul ve yüz sekiz konuşmacının katıldığı
turnuvada kulüp öğrencimiz 12-IB sınıfından
Melisa Ulufi, turnuvanın “En İyi Konuşmacı”sı seçilmiştir. Öğrencimizi başarısından
dolayı tebrik ediyoruz.

M

elisa Ulufi, Melisa Erben and Aybüke
Gökçek, the member students of
Marmara Debate Club attended
ACU OPEN held in Acıbadem University
between May 28 and 29, 2016. 12-IB student
Melisa Ulufi became the best debater in the
tournament participated by fifty four schools
and a hundred and eight debaters. We
congratulate our students.

2016 Icc-Anlık Görev Etkinliği
2016 ICC- Instant Challenge Challe

Eğitim sürecine paralel olarak gençlere yaratıcılığı,
hayatlarında karşılaşabilecekleri en basitinden en karmaşığına kadar çeşitli problemlere çözüm bulmayı ve
yaratıcı olmayı bir yaşam tarzı olarak benimsetmeyi
hedefleyen “ICC- Anlık Görev” etkinliği, 7 Mayıs 2016
Cumartesi günü 14 okuldan 24 takımın katılımıyla gerçekleşmiştir. Özel Marmara Koleji Fen-Matematik Bölümü’nün düzenlediği organizasyonda “Performans” ve
“El Becerisi” etaplarında yarışan öğrenciler eğlenceli bir
gün geçirmişlerdir.

“ICC- Instant Challenge” aiming that the students adopt
creativity, problem solving skills and being creative
as a life style in parallel with the academic education
process, was organized with the participation of 24
teams from 14 schools on Saturday, May 7, 2016. The
students competing for Performance Based and Task
Based categories had enjoyable time in the organization
held by Marmara Private College, the Department of
Science and Mathematics.
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Destination Imagination Türkiye 2016’da
MEK Öğrencilerinin Büyük Başarısı
Great Success by MEK Students at
Destination Imagination Turkey 2016

2-13 Mart 2016
tarihlerinde
Kuşadası, Efes
Kültür Merkezi’nde
yapılan uluslararası
bir festival olan
“Destination Imagination (Yaratıcı
Problem Çözme)
Türkiye 2016” etkinliğine, Marmara
Koleji’nden iki
takım ve Marmara
Fen Lisesi’nden bir
takım, Biyoloji dersi
öğretmeni Aslı
Didem Demircan ve Kimya dersi öğretmeni Elif Çınar rehberliğinde Türkiye finallerine katıldı. 9B Sınıfı’ndan Ece Gülatma’nın çizmiş
olduğunu tshirt, yapılan oylama sonucunda en fazla oyu aldı ve bu
tshirt, 25-28 Mayıs 2016 tarihleri arasında gerçekleşen Global Final
2016’da Türkiye’yi temsil eden takımlar tarafından giyildi.
Destination Imagination, eğitim sürecine paralel olarak gençlere yaratıcılığı, hayatlarında karşılaşabilecekleri en basitinden en karmaşığına kadar çeşitli problemlere çözüm bulmayı ve yaratıcı olmayı bir
yaşam tarzı olarak benimsetmeyi hedefleyen uluslararası bir organizasyondur. 2016 Türkiye finallerine toplam 309 takım katılmıştır. Özel
Marmara Fen Lisesi’nden “Bukalemun” isimli takım üyeleri; Eralp
Kaan Karduz, Sıla Dinga, Beyza Karadağ, Yiğit Altar Piyade, Güneş
Sağnak ve Çiğdem Çıtak, Instant Challange’da (anlık yarışma) kategorilerinde 2.ci, Özel Marmara Koleji’nden “Hababam” isimli takımı
üyeleri; Arif Aydın Koca, Ata Kalender, Beril Çayır, Doğan Akçay, Enes
Buğur, Melisa Tazegül ve Deniz Ümit Özgültekin, Instant Challange
kategorilerinde
üçüncü olarak, katıldıkları kategoride
tek “Hovercraft” yapan takım oldu. Özel
Marmara Koleji’nden
“Üçnoktabir” isimli
takım üyeleri; Başak
Çorabcıoğlu,
Ece
Gülatma, Çağla Atcı,
Pelin Gökkuş, Onat
Ribar, İnci Cengiz ve
Beyza Yasak da bu
organizasyonda okullarını en iyi şekilde
temsil etmişlerdir.

T

wo teams
from Marmara
College
and one team
from Marmara
Science High
School took part
in Turkey finals
of “Destination
Imagination
Turkey 2016”,
the international
festival organized
in Kuşadası, Efes
Kültür Merkezi
between March
12-13, 2016 under the guidance of Aslı Didem Demircan, the biology
teacher and Elif Çınar, the chemistry teacher. The t-shirt designed
by Ece Gülatma, the student at 9-B class, had plurality as a result of
the ballot; the teams representing Turkey in Global Final 2016 held
between May 25-28, 2016 wore the t-shirt.
Destination Imagination is an international program aiming that
the students adopt the creativity, problems solving skills and being
creative as a life style in parallel with the academic process. 309 teams
in total took part in 2016 Turkey finals. The members of the team from
Marmara Private Science High School named “Bukalemun” consisting
of Eralp Kaan Karduz, Sıla Dinga, Beyza Karadağ, Yiğit Altar Piyade,
Güneş Sağnak and Çiğdem Çıtak came in second in Instant Challenge
categories, the members of the team from Marmara Private College
named “Hababam” consisting of Arif Aydın Koca, Ata Kalender,
Beril Çayır, Doğan Akçay, Enes Buğur, Melisa Tazegül and Deniz
Ümit Özgültekin came in third in Instant Challenge categories and
became the only team
with “Hovercraft” in
the categories they
took part. Moreover,
the members of
“Üçnoktabir” team
including
Başak
Çorabcıoğlu,
Ece
Gülatma, Çağla Atcı,
Pelin Gökkuş, Onat
Ribar, İnci Cengiz and
Beyza Yasak from
Marmara
Private
College represented
the school in best way
in the organization.
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“Suna Kıraç Öykü Yazma Yarışması”nın Birincisi Özel Marmara Koleji
The Winner of “Suna Kıraç Short Story Competition” was Marmara Private College

Ö

zel Marmara Koleji 12-IB
sınıfından Büşra Ayoub
adlı öğrenci, VKV Koç Özel
Lisesi’nin, İstanbul Liseleri arasında bu yıl 9. kez düzenlediği
ve 59 okuldan 160 öğrencinin
katılımıyla gerçekleşen “Suna
Kıraç Öykü Yazma Yarışması”nda
“Sorular ve Suretler” adlı öyküsüyle birinci oldu. Öğrencimizi
gönülden kutlar, sözcüklerle
yeni dünyalar kurabilme isteğinin ve enerjisinin daimi olmasını
dileriz.

T

he short story named
“Sorular ve Suretler” by
Büşra Ayoub, the student
at Marmara Private College
12-IB came in first in “Suna
Kıraç Short Story Competition”
organized for the 9th time this
year among the high schools in
İstanbul by VKV Koç Private High
School with the participation of
160 students from 59 schools.
We congratulate our student and
wish an everlasting desire and
energy to create new world by
the magic of the words.

8.Attila İlhan Liseli Gençler Kompozisyon Yarışması Birincisi Naime Önal
Naime Önal, the Winner of 8th Attila İlhan High Schoolers Composition Contest

A

ttila İlhan Bilim- Sanat Kültür Vakfı’nın Türkiye
genelinde liseli gençler arasında düzenlediği,
gençlerin tüm belirsizliklere rağmen ileriye
umutla bakmalarını sağlayan etkenleri konu alan
“8.Attila İlhan Liseli Gençler Kompozisyon Yarışması”nda Özel Marmara Koleji 12-IB sınıfı öğrencimiz
Naime Önal, “YAŞIYORSAK” başlıklı kompozisyonuyla Türkiye birincisi olmuştur. Öğrencimizi gönülden
kutlar, yazın dünyasına attığı bu önemli adımın daha
büyük başarılara atılan ilk adım olmasını, kelimelerle kurduğu dünyayı her geçen gün daha da zenginleştirmesini dileriz.

N

aime Önal, Marmara Private College 12-IB
student took the first prize in the 8th Attila
İlhan High Schoolers Composition Contest
organized by Attila İlhan Science-Art and Cultural
Foundation on the basis of the effects giving hope
to the youth despite of the uncertainties with
her essay named “YAŞIYORSAK”. We heartedly
congratulate our student and wish that her
first step in the literature world would turn into
magnificent success. We hope that her world that
she builds with the words flourishes.
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Özel Marmara Fen Lisesi Öğrencimizin Büyük Başarısı
Great Achievement by Marmara Private Science High School Student

Ö

zel Marmara Fen Lisesi 10-A sınıfı öğrencisi Çiçek
Yavuz , “The Bussiness Insider”da Amerika’nın
en iyi okulları arasında yedinci sırada yer alan ve
daha önce hiçbir Türk öğrencinin kabul edilmediği The
Hotchkiss School’a tam bursla kabul edilmiştir. Seneye
11. sınıfı Amerika’da okuyacak olan öğrencimize başarılar dileriz.

Ç

içek Yavuz, the student at Marmara Private Science
High School 10-A class was accepted to The
Hotchkiss School with full scholarship as the first
Turkish Student. The school is the best seventh school
in America according to “The Business Insider”. We wish
success our students who will study the 11th grade next
year in America.

Marmara Koleji’nin Şampiyon Yıldızları
The Champions of Marmara

S

pora ve sporcuya her zaman
sınırsız destek veren Marmara
Koleji, öğrencilerinin birbirinden önemli başarılara imza atmasıyla gurur duyuyor. İşte 2015- 2016
Eğitim - Öğretim Yılı’nın birbirinden
başarılı yıldızları…

M

armara College always
supporting
the
sports
and the sporters paves
the way for the students for their
achievements. The achievements of
2015-2016 are as follows:

Yüzmenin Yıldızları
Swimming Champions
Selin Ünser
Gülru Ece Üstünay
Lizan Eker
Lara Süne
Gizem Nakiboğlu
İdil Türk
Melike Turgut
Artistik Buz Pateni Yıldızı
Figure Skating Champion
İlayda Bayar
Satrancın Yıldızı
Chess Champion
Bahadır Özen
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Yüzme Yarışlarında Büyük Başarı
Great Achievements in Swimming
Lizan Eker:

Selin Ünser:

1

8-19 Şubat 2016 tarihlerinde Samsun’da düzenlenen yüzme
yarışlarında, Özel Marmara Koleji Lise Yüzme Takımı 2. olmuş ve 2-3 Mart 2016 tarihlerinde Gebze’de gerçekleştirilen
Türkiye Şampiyonası finallerine katılmaya hak kazanmışlardır.
Ayrıca bireysel olarak da aşağıdaki dereceler elde edilmiştir.
Tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.

Lizan Eker:

Selin Ünser:

Ece Üstünay:

Melike Turgut:

Gizem Nakipoğlu:

İdil Türk:

Elif Lara Süne:

50 Sırtüstü 2.
100 Sırtüstü 2.
200 Sırtüstü 2.
200 Kelebek 2.
4X100 Serbest Bayrak 3.
4X100 Karışık Bayrak 2.
50 Kurbağa 1.
100 Kurbağa 1.
200 Kurbağa 1.
4X100 Karışık Bayrak 2.
400 Serbest 2.
50 Serbest 2.
200 Karışık 3.
4X100 Serbest Bayrak 3.
4X100 Karışık Bayrak 2.
50 Kurbağa 3.
100 Kurbağa 4.
50 Serbest 4.
100 Serbest 4.
200 Serbest 2.
400 Serbest 3.
50 Kelebek 2.
100 Kelebek 2.
200 Kurbağa 3.
4X100 Serbest Bayrak 3.
4X100 Karışık Bayrak 2.
4X100 Serbest Bayrak 3

Ece Üstünay:

Melike Turgut:

Gizem Nakipoğlu:

İdil Türk:

Elif Lara Süne:

M

50 Backstroke 2nd
100 Backstroke 2nd
200 Backstroke 2nd
200 Butterfly Stroke 2nd
4X100 Freestyle Relay 3rd
4X100 Mixed Relay 2nd
50 Breaststroke 1st
100 Breaststroke 1st
200 Breaststroke 1st
4X100 Mixed Relay 2nd
400 Freestyle 2nd
50 Freestyle 2nd
200 Mixed 3rd
4X100 Freestyle Relay 3rd
4X100 Mixed Relay 2nd
50 Breaststroke 3rd
100 Breaststroke 4th
50 Freestyle 4th
100 Freestyle 4th
200 Freestyle 2nd
400 Freestyle 3rd
50 Butterfly Stroke 2nd
100 Butterfly Stroke 2nd
200 Breaststroke 3rd
4X100 Freestyle Relay 3rd
4X100 Mixed Relay 2nd
4X100 Freestyle Relay 3rd

armara Private College Swimming Team was entitled to
take part in the finals of Turkish Championship which will
be organized in Gebze between 2 and 3 March 2016 after
coming in 2nd in the swimming contest organized in Samsun
between 18 and 19 February 2016. Moreover our students have
the following individual successes. We congratulate our students
and wish them continued success.
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Best Buddies Eşleştirme Töreni
Best Buddies Matching Ceremony

Zihinsel ve gelişim engelli bireylerle bu engeli bulunmayan
gönüllü bireyleri “En Yakın Arkadaş” yapmayı hedefleyen
“Best Buddies Eşleştirme Töreni”, 9 Mart 2016 Çarşamba
günü Özel Marmara Koleji’nde yapıldı.
“İnsanlığın dili sevgidir ve sevgi hayata engeli olmayan bir pencereden bakabilmektir.” düşüncesiyle 2014-2015 yılında Best Buddies
Turkey programını yürütmeye başlayan Marmara Engelsiz Düşler
Kulübü’nün bu yılki 39 öğrencisi, büyük bir heyecanla Tomurcuk
Vakfı’ndan gelen arkadaşları ile tanıştılar. Eşleştirme töreni, piyano,
keman ve yan flüt dinletisi ile başladı. Tören, Özel Marmara Koleji
Müdürü Mehmet Alkan’ın açılış konuşması, Best Buddies tanıtım
filminin izlenmesi, Marmara Engelsiz Düşler Kulübü video ve Tomurcuk Vakfı öğrencilerinin Özel Marmara Koleji için özel hazırladıkları dans ve perküsyon gösterisi ile devam etti. Tören sonunda 39
gönüllü öğrenci, birçok kriterin göz önünde bulundurularak gerçekleştirildiği eşleştirmelerde arkadaşlarını seçti. Eşleşen öğrenciler,
“En Yakın Arkadaş”ları ile telefon, kısa mesaj, sosyal medya aracılığıyla veya yüz yüze iletişim kurup iki arkadaş olarak ne yapmak
istiyorlarsa bunları yapabilecekler. Kafeye, sinemaya gidebilecek,
parkta gezebilecek, kısacası toplum içerisinde ve özel çevrelerinde,
günlük yaşamlarının her alanında zamanlarını paylaşarak zihinsel
ve gelişim engelli bireyleri oldukları gibi kabul etme ve kabul görme
yolunda adım atılmasına aracı olacaklar.

“Best Buddies Matching Ceremony” aiming establishing
friendship between the individuals with intellectual disabilities
and the healthy individuals mutually and on equal footing
was held on Wednesday March 9, 2016 at Marmara Private
College.
39 students from “Marmara, the Dreams without Barriers Club”
starting to carry out the Best Buddies Turkey Program in 2014 2015 with the philosophy that the language of the humanity is love
and love means having a perspective for a life without barriers
met with the buddies from Tomurcuk Foundation with a great
enthusiasm. The matching ceremony started with piano, violin and
transverse flute concert. The ceremony continued with the opening
speech of Marmara Private College Principal Mehmet Alkan, Best
Buddies introductory film, the video by Marmara, Dreams without
Barriers Club and the dance and percussion shows prepared by
the students at Tomurcuk Foundation for Private Marmara College.
At the end of the ceremony 39 students selected their buddies as
a result of the matchings performed by taking various criteria into
account. The buddies matched can communicate with their “Best
Buddies” via telephone, SMS, social media or face to face and do
whatever they like as friends. They can go to cafes, cinema, walk
around parks; in short they will be the initiators for the recognition
and acceptance of the individuals with the intellectual and
developmental disabilities in the society.
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Hayalimi Paylaş Dans Yarışması
Share My Dream Dance Competition

zel Marmara Anadolu Meslek Lisesi “Hayalimi Paylaş Projesi”
yararına 26 Şubat 2016 Cuma günü Hasan Ali Yücel Konferans
Salonu’nda düzenlenen “Dans Yarışması” ile öğrenciler hem
eğlendiler hem de gönüllülük bilinciyle bir çocuğu daha hayallerine
kavuşturabilecek olmanın kıvancını yaşadılar.

Marmara Eğitim Kurumları Özel Marmara Anadolu Meslek Lisesi öğrencileri öğretmenleri İlknur Akgün danışmanlığında, okullarında altı
yıldır Türkiye’deki tek lise olarak başarıyla sürdürdükleri “Hayalimi
Paylaş Projesi” için bu yıl okullarında bir dans yarışması düzenlediler.
Sunuculuğunu Melis Büyükoğlu ve İlayda Lafcı’nın, jüri üyeliklerini
de Dünya Salsa Olimpiyatları Şampiyonu
Yağız Bankoğlu,
Maltepe Üniversitesi Dans Kulübü
Eğitmeni İlayda Kurt
ve Marmara Koleji
Beden Eğitimi Öğretmeni Bahar Bora’nın
üstlendiği yarışmaya
günlerce hazırlanan
yarışmacılar, birbirinden güzel dans
performanslarını
kendilerini soluksuz
izleyen seyircilere
sergilediler. Tüm
organizasyonu
Meslek Lisesi 11 A
sınıfı öğrencilerinin
yürüttüğü yarışmada
birincilik modern
dans performansıyla
Hazırlık sınıfı öğrencisi Mina Birand’ın
olurken, ikinciliği
sergilediği hiphop
caz dansıyla 9 A
sınıfı’ndan Zeynep
Akın, üçüncülüğü
de lirik dansıyla 10
A sınıfından Tuğçe Özen kazandı. Yarışmaya İlayda Kurt’un partneri
Kazım Çınar ve Meslek Lisesi 2008 mezunu Sinem Ergün’ün Yağız
Bankoğlu’yla yaptığı danslar renk kattı. Her dansın hayallere biraz
daha yakınlaştırdığı yarışma sonucunda elde edilen fonla Mart ayı
içinde iki çocuğun daha hayallerini paylaşma şansı elde edilmiştir.
Dilekleri gerçekleştirebilmek için gönüllü öğrencilerin çalışmasının
ön koşul olduğu projede, mutluluğun paylaşılarak çoğalacağına inanan Meslek Lisesi gönüllü öğrencileri, bugüne kadar çeşitli etkinlikler
gerçekleştirerek yedi çocuğu hayallerine kavuşturdular.

T

hanks to the “Dance Competition” organized at Hasan Ali
Yücel Conference Hall on Friday February 26, 2016 in support
of Marmara Private Anatolian Vocational High School “Share
My Dream Project”, the students had enjoyable time and took the
justified pride of helping the realization of a dream of a child.

Marmara Education Institutions, Marmara Private Anatolian
Vocational High School students held a dance competition within
the scope of “Share My Dream Project” carried out for six years as
the only high school in Turkey under the guidance of their teacher
İlknur Akgün. The presenters of the show were Melis Büyükoğlu and
İlayda Lafcı; and the
juries consisted of
Yağız Bankoğlu, the
World Salsa Olympics
Champion, İlayda
Kurt, the instructor
at Maltepe University
Dance Club and Bahar
Bora, the Physical
Education teacher
at Marmara College.
The competitors
preparing for the
competition for days
performed wonderful
dance shows for the
audience watching
them out of breath.
In the competition
organized by
Vocational High
School 11 A students,
Mina Birand, the prep
class student came in
first with her modern
dance performance;
Zeynep Akın, the
student at 9 A came
in second with her
hip-hop jazz dance
performance and
Tuğçe Özen, the student ay 10 A came in third with her lyric dance
show. The dance show by İlayda Kurt and her partner Kazım Çınar
and the dance show by Sinem Ergün, 2008 graduate of the Vocational
High School with Yağız Bankoğlu embellished the competition. The
fund gained as a result of the dance show was used to realize the
dreams of two children in March. In the project in which the volunteer
students work for the realization of the wishes, the volunteers at
Vocational Highs School believing that the happiness increases by
sharing have realized the dreams of seven children so far.

Onlar Hayalleri Paylaşmak İçin Dans Ettiler
They Danced for Sharing the Dreams

.
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Hayalimi
Paylaş Projesi
Share My Dream
Proje

M

Kelebekler Dans Etti
Hayaller Paylaşıldı
The Butterflies Danced and the
Dreams were Share

armara Eğitim Kurumları Özel Marmara Anadolu Meslek Lisesi
öğrencileri Make A Wish Bir Dilek Tut Türkiye Derneği ile ortaklaşa altı yıldır başarıyla sürdürdükleri “Hayalimi Paylaş” sosyal
sorumluluk projesi kapsamında, bugüne kadar yedi çocuğu hayallerine kavuşturdular. Bu yıl da 26 Şubat günü düzenledikleri “Hayalimi
Paylaş Dans Yarışması” ile elde ettikleri fonla, dilek çocukları Mert ve Beril’i en büyük hayallerine kavuşturmanın sevincini yaşadılar.
1 Nisan Cuma günü düzenlenen ilk dilek gününde, 8 yaşındaki Mert Demir, en büyük hayali olan “Laptop”a kavuştu. Maltepe Fındıklı’da oturan
Mert’i ve ailesini evinden alan öğrenciler onu çok sevdiği yarış arabalarının imal edildiği Neosport’a götürdü. Daha sonra gidilen Viaport’ta bütün
oyuncaklara ve midilliye binen, bowling oynayan, doyasıya eğlenen Mert’in
bir sonraki durağı Marma Otel oldu. Otel mutfağında şef Kenan Özdemir’le
birlikte yemek yapan Mert aşçılıkta yetenekli olduğunu herkese gösterdi.
Kendisine hediye edilen yarış arabalarıyla otelin terasında oynayan Mert’e
öğrenciler otelde yedikleri güzel bir akşam yemeğinden sonra laptopunu
verdiler ve ona unutamayacağı bir gün yaşattılar.
Özel Marmara Anadolu Meslek Lisesi 11 A sınıfı öğrencileri bu güzel güne
ait kendi çektikleri görüntülerle hazırladıkları “Kelebeklerin Dansı” adlı 27
dakikalık kısa filmlerini de 11 Mayıs’ta gerçekleştirilen Geleneksel Yıl Sonu
Gösterisi’nde izleyenlerin beğenisine sundular.
9 Haziran Perşembe günü ise gönüllü öğrenciler Bayrampaşa’da oturan
henüz 11 yaşındaki ve en büyük hayali “Vialand’a gitmek oradaki oyuncaklarla oynamak, doyasıya eğlenmek” olan Havva Beril’in hayal yolculuğuna
“Bugün günlerden Havva Beril” diyerek eşlik ettiler. Yüzünden gülücükler
eksik olmayan Beril, Forum İstanbul’da kuaförden bir prenses olarak çıktı.
Vialand’da istediği bütün oyuncaklara binip doyasıya eğlenen Havva Beril’le
Marmara Eğitim Kurumları’nın sosyal sorumluluk sahibi olarak yetiştirilen
öğrencileri, hem kendi hayallerini hem de onun mutluluğunu paylaştılar.

T

he dreams of seven children have been realized within the scope of
the social responsibility project named “Share My Dream” carried
out by Marmara Education Institutions Marmara Private Anatolian
Vocational High School students in cooperation with Make A Wish
Turkey for six years. They experienced the pleasure to see the happiness
of Mert and Beril whose dreams were realized by means of the money
collected in the “Share My Dream Dance Show” held on February 26.
In the first wish day organized on Friday, April 1 Mert Demir reached his
biggest dream having a “Laptop”. The students taking Mert and his family
who live in Maltepe Fındıklı from their home took them to Neosport where
the race cars are manufactured. Following that, they went to Viaport and
Mert had enjoyable time in the amusement park. The last stop was Marma
Hotel. Mert cooking with the Kenan Özdemir, the chef of the hotel showed
his talent in cooking. After the delicious dinner at the hotel the students
gave the laptop to Mert playing with his toy cars and made his day.
Marmara Private Anatolian Vocational High School 11 A class students
present the 27-minute short film named “Butterflies’ Dance” that they shot
to taste of the audience on the Traditional Yearend Show on May 11.
On Thursday, June 9, the volunteer students accompanied to the dream
journey of 11-year-old Havva Beril living in Bayrampaşa. Her biggest dream
was to visit Vialand and play in the amusement park. Beril with the smile on
her face during all day was turned into a princess at the coiffure at Forum
İstanbul. The students of Marmara Education Institutions shared the
dreams and happiness of Havva Beril who had enjoyable time at Vialand.
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Yaşlılar Haftası’nda Büyüklerimizi Unutmadık
Remembrance of Elders on Senior Citizens Week

“18-24 Mart Yaşlılar Haftası” dolayısıyla Marmara Koleji
10.sınıf öğrencileri, Özel Marmara Yaşlılar Evi’ni ziyaret etti.
Öğrenciler, büyüklerimize kendi yaptıkları ikramları götürüp onlarla sohbet edip güzel vakit geçirmişlerdir. Onlardan
da şiirler dinleyen, birlikte hatıra fotoğrafları çektiren öğrenciler, bu hafta dolayısıyla büyüklerimizi unutmadıklarını
bu anlamlı ziyaretle ve duyarlılıklarıyla göstermişlerdir.
Marmara Private College 10th grade students visited the
Marmara Private Sheltered Housing within the scope of
“18-24 March Senior Citizens Week”. The students took the
foods they cooked and had enjoyable time with the elders.
Listening the poems cited by the elders and taking photos
all together, the students showed that they remember the
elders and they were sensitive to them by means of the
special week.

Her Düş Gerçekleşecek Bir Yürek Bulur
Every Dream will Find Its Way

Özel Marmara Koleji öğrencileri öğretmenleri Necef Zaloğlu rehberliğinde Tomurcuk Vakfı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’ne
kütüphane yapabilmek için başlattıkları “Her Düş Gerçekleşecek Bir
Yürek Bulur” projesini başarıyla tamamladılar. 11IB Coğrafya sınıfı
öğrencilerinden Özge Atlı, Melissa Candan ve Erkan Karaman öğretmenleri ile oyun ve okuma odasına dönüştürecekleri sınıfı boyadılar.
İçerisi için alışveriş yaptılar. Bütün bunları yaparken vakıf öğrencileriyle vakit geçirmeyi ihmal etmediler. Yüreklerine ve emeklerine
sağlık...
Tomurcuk Vakfı, zihinsel engelli çocuk ve gençlerin aileleri tarafından
2010 yılında kurulmuştur. Zihinsel engelli bireylerin, eğitim, sosyal
ve üretim yaşamında var olabilmeleri ve topluma uyumlarının sağlanması ve toplum tarafından kabul görmeleri için çalışmalar yapmaktadır. 2013 yılı Temmuz ayında Ataşehir’de açılan Tomurcuk Vakfı
Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde ağırlığını down sendromlu
çocuk ve gençlerin oluşturduğu öğrenciler, eğitimlerine devam etmektedir. Rehabilitasyon Merkezi’nden destek eğitimi alan bireyler,
vakfın sosyal yaşam, spor ve sanat etkinliklerinden iki tam gün yararlanmaktadırlar.

Marmara Private College students accomplished the project named
“Every Dream Will Find Its Way” that they started in order to create a
library in Tomurcuk Foundation Private Education and Rehabilitation
Center under the guidance of Necef Zaloğlu. Özge Atlı, Melisa
Candan and Erkan Karaman, the students at 11 IB Geography Class
painted the classroom that they made a play and reading room with
their teacher. They shopped for the room. They never neglected the
students in the foundation during the process. Thank them for their
labor.
Tomurcuk Foundation was founded by the families of the children
and youngsters with
Down syndrome in
2010. The students
mainly
consisting
of the children and
youngsters with Down
syndrome continue
their education in
Tomurcuk Foundation
Private
Education
and
Rehabilitation
Center opened in
July 2013 under the
roof of the foundation
located in Ataşehir.
The individuals having
supportive education
in the Rehabilitation
Center benefit from
the social life, sports
and art activities of
the foundation for two
days.
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Marmara Meslek Lisesi 11-A Sınıfı Tevfik Fikret Müzesi’nde
The Students at Marmara Vocational High School 11-A
at Tevfi̇k Fi̇kret Muse
8 Nisan 2016 Cuma günü, Meslek
Lisesi 11-A sınıfı öğrencileri Türk
Dili ve Edebiyatı dersi kapsamında,
öğretmenleri Suzan Balkanlı eşliğinde Aşiyan’da bulunan Tevfik Fikret
Müzesi’ni ziyaret ettiler. Öğrenciler,
Servet-i Fünun döneminin bu önemli
ve çok yönlü sanat adamını, kendi
evindeki yansımalarıyla daha yakından tanıma fırsatı buldular. Tevfik
Fikret’in mimarisini kendi tasarladığı
ve doğaya verdiği öneme her ayrıntısında rastlanan evini, bahçesini, çalışma odasını, oluşturduğu eserlerin
temel ilham kaynaklarını, tablolarını
büyük bir dikkatle gözlemleyen öğrenciler, kültürel anlamda yararlı ve
keyifli bir gün geçirdiler.

On Friday, April 8, 2016, the students
from 11-A class at Marmara Private
Anatolian Vocational High School
visited Tevfik Fikret Museum in
Aşiyan within the scope of Turkish
Language and Literature Course
under the guidance of Suzan
Balkanlı. The students had chance
to know about Tevfik Fikret, the
important and sophisticated artist
of the Wealth of Science (Servet-i
Fünun) period by means of the
reflection in his house. The students
observing his house, his garden, his
workroom, which he designed by
himself and where the importance
he paid to the nature is seen and
the sources of inspiration and his
paintings, had an enjoyable and
beneficial day in terms of culture.

MEK Öğrencileri Nasa’da
Marmara Koleji İstanbul ve Bodrum
kampuslerinden 8, 9, 11, 12. sınıf öğrencilerinden oluşan oniki kişilik bir
grup, Bodrum Marmara Koleji Müdürü Gültuğ Şahinoğlu’yla birlikte, 11-18
Ocak 2016 tarihleri arasında Amerika
Birleşik Devletleri, Orlando, Florida’da bulunan Kennedy Uzay Eğitim
Merkezi’ne bir araştırma ve inceleme
gezisi yaptı.

The Marmarians at Nasa

Gezinin amacı, öğrencilerimizin Orlando, Florida’da bulunan Kennedy
Uzay Merkezi’nde uzay ve uzaya gönderilen mekikler ile ilgili bilgiler alarak farklı deneyler yapmalarıdır. Gruplara ayrılan öğrenciler
kamp süresince Kennedy Uzay Merkezi’nde robot yapma ve programlama eğitimi almışlardır. Çalışmalardan arta kalan zamanlarda ise
Roket Bahçesi, Hall of Fame, Apollo, Atlantis, Satürn V merkezleri
gezilmiş; uzman öğretmenler tarafından uzay ve roket çalışmalarının
geçmişi ile ilgili detaylı bilgilendirme
yapılmış ve öğrencilere simülasyon
merkezinde roket kalkış deneyimi
yaşatılmıştır. Öğrenciler ayrıca öğle
yemeklerini yedikleri sırada Sam
Gemar adlı astronotun deneyimlerini
dinleyip, kendisine sorular yöneltip
birlikte fotoğraf çektirme fırsatı da
yakalayabilmişlerdir.

A group of 12 consisting of the
8th, 9th, 11th and 12th graders from
İstanbul and Bodrum Marmara
College visited Kennedy Space
Center, Orlando, USA with
the purpose of research and
investigation under the guidance
of Gültuğ Şahinoğlu, the principal
at Bodrum Marmara College
between January 11 and 18, 2016.

The purpose of the trip is that our students would experience different
experiments by having the information about the space and space
shuttles in Kennedy Space Center in Orlando, Florida. The students
divided into the groups had the lectures on making and programming
robot during the camp at Kennedy Space Center. During the spare
times, the Rocket Garden, Hall of Fame, Apollo, Atlantis, Saturn V
centers are visited; and the students were informed about the history
of space and rocket researches
in detail by the specialists
and they experience rocket
launching at the simulation
center. Moreover, as the student
had lunch, they listened about
the experiences of Sam Gemar,
the astronaut and had chance to
ask questions and take photos
with him.
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Liseli İletişimciler TRT Stüdyolarında
High School Communicators at TRT Studios

Radyo Televizyon Programcılığı dalında eğitim gören
Özel Marmara Anadolu
Meslek Lisesi 11-A sınıfı
öğrencileri, Meslek Dersleri öğretmenleri Şadan
Alptekin’in eşliğinde TRT
İstanbul Televizyonu’nun
stüdyolarını gezdi.
Bilindiği üzere ülkemizde
televizyon yayınları, Türkiye
Radyo Televizyon Kurumu
tarafından 1968 yılında Ankara’da başlamış, İstanbul
Televizyonu da 1971 yılında
faaliyete geçmişti. Bugün,
on dört televizyon kanalı,
beş ulusal, beş bölgesel, üç uluslararası ve üç yerel radyo istasyonu, trt.net.tr ve otuz sekiz dilde hazırlanan trt.world.com isimli web
siteleri, teleteks yayını, “TeleVİZYON”, “TRT Çocuk”, “Radyovizyon”
isimli basılı, “TRT Haber DD”, “TRT Spor”, “TRT Türk”, “Televizyon”
isimli dijital dergileriyle Türkiye ve dünyaya yayın yapmakta olan TRT,
yayıncılık sektörünün de okulu konumunda olup, yıllarca sektöre
uzman personel yetiştirmiştir. Marmara Anadolu Meslek Lisesi
öğrencileri de TRT İstanbul Televizyonu’na yaptıkları mesleki eğitim
gezisi ile TRT Çocuk, TRT Müzik, TRT Spor kanalları için hazırlanan
programların stüdyolarını görme ve canlı yayın rejisi, ana kumanda
ve seslendirme stüdyolarının ne amaçla kullanıldığını öğrenme şansı
bulmuşlardır.
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The students at Marmara Private
Anatolian Vocational High School
11 A class having education on
Radio TV Programming branch
visited TRT İstanbul Television
studios under the guidance of
Şadan Alptekin, the vocational
course teacher.
As it is known that the television
broadcasts in Turkey was started
in Ankara in 1968 by Turkish
Radio, Television Corporation,
and İstanbul Television started
its operation in 1971. TRT,
providing broadcasting services
at home and abroad by 14
TV channels, five national,
five regional, three international and three local radio
station, the websites including trt.net.tr and trt.world.
com providing services in thirty eight languages, teletext
broadcasting, the printed journals named “TeleVİZYON”,
“TRT Çocuk” and “Radyovizyon”, and the digital journals
named TRT Haber DD”, “TRT Spor”, “TRT Türk” and
“Televizyon”, is the school of broadcasting sector and has
raised specialists for the sector. The students at Marmara
Private Anatolian Vocational High School had chance to
see the studios of the programs prepared for TRT Çocuk,
TRT Müzik, TRT Spor and to learn about live broadcast
regie, the program switching center and the dubbing
studios by means of the vocational trip to TRT İstanbul TV.
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Yuvacık’ta Doğa Yürüyüşü
Trekking at Yuvacık
10 Haziran 2016 tarihinde okulumuzun
hazırlık sınıfı öğrencileri lise beden
eğitimi öğretmenleri Mehmet Eren,
Bahar Bora ve İngilizce öğretmenleri
Sitem Sipahi, Pınar Çırpanlı eşliğinde
İzmit’ in Yuvacık köyüne doğa yürüyüşü gerçekleştirdiler. Asma köprü
üzerinde köy kahvaltılarını yapan
öğrencilerimiz yürüyüş parkurunu
tamamlayarak doğa ile iç içe keyifli bir
gün geçirdiler.

On June 10, 2016 the prep class
students went to trekking at Yuvacık
Village under the guidance of the
Physical Training Teachers Mehmet
Eren and Bahar Bora and English
Teachers Sitem Sipahi and Pınar
Çırpanlı. Having the special village
breakfast, our students had a perfect
day in the nature.

“Karanlıkta Diyalog- Sessizlikte Diyalog” ve Doğa Bilimleri Merkezi
“Dialogue in the Dark- Dialogue in the Silence” and Natural Science Center

15 Haziran 2016 Çarşamba günü Özel Marmara Koleji 9-B sınıfı
öğrencileri biyoloji öğretmenleri Aslı Didem Demircan ve matematik öğretmeleri Kerime Seda Çevik ile üç ayrı sergi ve müzeye gezi
yapmışlardır. İlk olarak Gayrettepe metrosunda bulunan “Karanlıkta
Diyalog” ve “Sessizlikte Diyalog” etkinliğe gitmişlerdir. Öğrenciler bir
saat boyunca bin altı yüz m2 karanlık alanda görme engelli bir rehber eşliğinde İstanbul turuna çıkmışlardır. Daha sonra İşitme engelli
bir rehber ile tamamen sessiz bir ortamda sözsüz iletişim kurmayı
keşfetmişlerdir. Bu çalışma ile öğrencilere bir farkındalık kazandırılmaya çalışılmıştır.Günün sonunda Türkiye’deki omurgalı ve omurgasız hayvanların sergilendiği İstanbul Saint Joseph Doğa Bilimleri
Merkezi gezilerek hayvan türleri ve iskelet yapıları incelenmiştir.

On Wednesday, June 15, 2016, the students of Marmara Private
College 9B visited three different exhibitions and museums with
their Biology Teacher Aslı Didem Demircan and Mathematics
Teacher Kerime Seda Çevik. First of all was Dialogue in the Dark
and Dialogue in the Silence at Gayrettepe Metro Station. The
students had İstanbul tour in a 1600 m2 dark area for an hour
with a visually impaired guide. Then they experienced non-verbal
communication with a hearing impaired guide in the silence. It
was aimed to increase the awareness of the students. At the end
of the day İstanbul Saint Joseph Natural Science Center where the
vertebrate and invertebrate animals are exhibited was visited.
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Deniz Harp Okulu Gezisi
Naval Academy Trip

10 Mayıs 2016 günü, Marmara Koleji ve Fen Lisesi öğrencilerinden
oluşan 30 kişilik öğrenci grubu Matematik öğretmeni Ömer Dinç
ve Rehber öğretmen İlhan Sevin nezaretinde Deniz Harp Okul’unu ziyaret etmişlerdir. Ziyaret kapsamında, “Bahriye Haftası” etkinliklerine katılan öğrencilerimiz sabah bölümünde, çıkarma ve
mayın tarama gemilerinden oluşan savaş gemilerini ziyaret etmişlerdir. Buralarda öğrencilerimize gemiler ve denizcilik terimleri ile
deniz subaylığı mesleği hakkında bilgiler verilmiştir. Ayrıca, Donanma Komutanı Oramiral Veysel Kösele’nin de katıldığı ”Uluslararası Denizcilik Yarışmaları” açılış programına da katılmış olup
program sonunda Kuşadası Folklor Kulübü’nün sergilediği değişik
yörelerden ezgilerin sergilendiği dans gösterisini izlemişlerdir.
Öğrencilerimiz, verilen öğle yemeğinden sonra, terörle mücadele kapsamında, savaş uçakları ve helikopterleri eşliğinde Su Altı
Savunma (SAS) ve Su Altı Taarruz (SAT) deniz komanda timlerinin
sergilediği bomba imha operasyonunu ilgiyle takip etmişlerdir.
Tatbikat sonrasında ise, fuar alanında değişik ülkelere ve firmalara ait tanıtım stantları gezilmiş, yarışmalara katılan ülkeler hakkında bilgiler öğrenilmiş, orduya ait kamuoyunda duyulan ve yeni
üretilen silah sistemleri görülmüştür.

On May 10, 2016 a student group consisting of 30 students visited
the Naval Academy under the guidance of Mathematics teacher
Ömer Dinç and the Psychological Counselor İlhan Sevin. Taking
part in the Navy Week activities within the scope of the visit, our
students visited the war ships consisting of the landings ship and
mine-sweepers. Our students were informed about the ships
and the naval terminology. Moreover, the students attended
the opening ceremony of the International Naval Competition
organized with the participation of Veysel Kösele, the Fleet
Command Admiral and watched the dance show performed by
Kuşadası Folklore Club at the end of the ceremony.
After the lunch, our students watched the bomb disposal operation
by the Underwater Defense and Underwater Offence Group
accompanied by the war craft and helicopters within the scope of
the counterterrorism. After the simulated military operation, they
visited the stands of the different countries and companies at the
foyer, collected information about the countries taking part in the
competition and saw the new technology arm systems.
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Bolu’ya Keyifli Bir Gezi
A Pleasant Trip to Bolu

Özel Marmara Koleji ve Özel Marmara Fen Lisesi öğrencileri, dört
yıldır Bolu ili Seben ilçesi Alpağut köyünde sekiz okulun katılım ve
desteğiyle yürüttükleri “Sürdürülebilir Yaşam ve Permakültür” adlı
sosyal sorumluluk projesini uygulamak üzere 7-8 Mayıs günlerinde
Bolu’daydılar.
Okulumuz Coğrafya öğretmeni Sedat Toy danışmanlığında yürütülen
projeye her sene 10. ve 11. sınıf öğrencileri yılda iki kez köye giderek
yaptıkları çalışmaların gelişimini ve köyle olan etkileşimlerini görme
imkânına sahip olmaktadır. İki günlük çalışmada öğrencilerimiz Bolu
ilinin Mudurnu ve Göynük ilçelerini ve çevresinde yer alan Sünnet
Gölü, Çubuk Gölü ve Abant Gölünü gezme fırsatı da buldular. Özellikle
Mudurnu’da halen Ahilik sistemiyle yapılan esnaflardan demirci,
bakırcı ve marangozların çalışmalarını yerinde görüp sürdürülebilir
kültür kavramının değerini daha iyi anlıyorlar. Coğrafya dersi için çok
iyi arazi çalışma imkânı veren Bolu ili, sahip olduğu doğal güzellikleri
ve kültürüyle bu çalışmanın uzun yıllar devam edeceğine önemli bir
vesile olmaktadır.

Marmara Private College and Marmara Private Science High School
students were at Bolu between May 7 and 8 in order for the social
responsibility project named “Sustainable Life and Permaculture”
that they have carried out for four years in Alpağut Village, Seben,
Bolu with the participation and support of eight schools. The 10th
and 11th grade students taking part in the project carried out under
the guidance of Sedat Toy, the Project Coordinator and Geography
teacher have chance to witness the development of the works and
the interaction with the village by visiting the village twice a year.
In those two days our
students had chance to
visit Mudurnu and Göynük
Districts, Sünnet Lake,
Çubuk Lake and Abant
Lake. Bolu, providing
opportunity for the field
work in Geography
courses conduce to
the continuation of the
project for years thanks
to its natural beauties
and culture.

Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi Gezisi
Trip to Faruk Yalçın Zoo

6 Mayıs 2016 Cuma
günü Marmara Koleji
9 Sınıf Ve Özel Marmara Fen Lisesi 9. ve
10. sınıf öğrencileri,
biyolojik çeşitliliğin,
tabiattaki her canlının
önemli olduğunu
vurgulamak, bitki ve
hayvanlar alemindeki
türleri incelemek,
onlar hakkında
bilgi sahibi olmak
üzere Faruk Yalçın
Hayvanat Bahçesi’ne
gitmişlerdir..

On Friday, May 6,
2016, Marmara
College 9th grade
students and
Marmara Private
Science High School
9th and 10th grade
students visited
Faruk Yalçın Zoo in
order to recognize
the importance of
bio-diversity and
see the herbals
and animals in the
nature.
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3. Mikrolab Yarışması
The 3rd Mikrolab Contest

Özel Marmara Koleji Matematik-Fen Bölümü, 21. Yüzyıl
becerilerini uygulamaları ve
yaratıcılıkta kullanabilmeleri
amacıyla Ortaokul öğrencileri arasında “Deney Tasarla ve
Uygula” sloganıyla “3. Mikrolab
Yarışması”nı düzenlenmiştir.
04 Mayıs 2016 tarihinde gerçekleşen yarışmaya 29 okulun
5-6-7 ve 8 sınıf öğrencilerinden
oluşan 54 takım katılmıştır. Yarışmada; İTÜ Geliştirme Vakfı
Özel Beylerbeyi Ortaokulu birinci, TED İstanbul Koleji Vakfı
Özel Ortaokulu ikinci, Hakkı
Değer Ortaokulu üçüncü olurken Teşvik Ödülü’nü İELEV Ortaokulu, En İyi Rapor Ödülü’nü
İTÜ GVO Özel Dr. Natuk Birkan
Ortaokulu, En İyi Grup Çalışması Ödülünü de Şişli Terakki
Vakfı Ortaokulu almıştır.

Marmara Private College, the
Department of Mathematics
and Science organized “3rd
Mikrolab Contest” with the
motto “Design and Practice
an Experiment” for the middle
school students in order to
make them use their skills
and creativity. There were 54
teams consisting of 5th, 6th, 7th
and 8th grades of 29 schools
taking part in the contest
organized on May 4, 2016. İTÜ
Geliştirme Vakfı Beylerbeyi
Private Middle School came
in first, TED İstanbul College
Foundation Private Middle
School came in second, Hakkı
Değer Middle School came
in third; İELEV Middle School
was entitled to have the
encouragement award; İTÜ
GVO Private Dr. Natuk Birkan
Middle school won the Best
Report award; Şişli Terakki
Foundation Middle School won
the Best Team Work award.
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Marmara Koleji Öğrencileri
Pentatlon Bilimsel Bilgi
Yarışması’nda
The Marmarians at
Pentathlon Science Contest

Her yıl geleneksel olarak yapılan Pentatlon Bilimsel Bilgi Yarışması’nın onuncusu 23 Şubat
2016 tarihinde düzenlendi. FMV
Ayazağa Özel Işık Lisesi tarafından düzenlenen Pentatlon Bilgi
Yarışması’nda 17 okul arasından
Marmara Koleji öğrencileri 4. olmuştur. Yarışmada öğrencilere
fizik, kimya, biyoloji ve matematik
alanlarından çoktan seçmeli sorular yöneltilmiştir. Okulumuzu
Kimya öğretmeni Elvan Gürken
danışmanlığında, Kolej 11-A sınıfı
öğrencilerinden Sadi Çelik, Gülru
Ece Üstünay ve Ece Ulutaş temsil
etmiştir.

10th Traditional Pentathlon
Science Contest was held on
February 23, 2016. In Pentathlon
Science Contest held by FMV
Ayazağa Private Işık High School,
Marmara College students came
in fourth among 17 schools. The
students were asked multiple
questions on physics, chemistry,
biology and mathematics within
the scope of contest. Our school
was represented by the students
at College 11-A, Sadi Çelik, Gülru
Ece Üstünay and Ece Ulutaş under
the guidance of the chemistry
teacher Elvan Gürken.
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5.Kök Hücre Sempozyumu
5th Stem Cell Symposium

Özel Marmara Fen Lisesi 10-A sınıfı öğrencilerinden Efe Egemen Gür, 8 Nisan tarihinde, Marmara
Üniversitesi Haydarpaşa Kampüsü’nde düzenlenen “5.Kök Hücre Sempozyumu”na katılarak,
okulumuzu başarıyla temsil etmiş ve katılım
sertifikası almaya hak kazanmıştır.
Efe Egemen Gür, the student at Marmara Private
Science High School 10-A attended 5th Stem Cell
Symposium on April 8, at Marmara University,
Haydarpaşa Campus and represented our school
and received the participation certificate.

Yaşadığımız Alanın Krokisini Maketleme
Modelling the Sketch of the Places We Live in

2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılında, dokuzuncu sınıf öğrencilerinin
coğrafya dersi kapsamında uyguladığı “Yaşadığımız Alanın Krokisini
Maketleme” konulu proje çalışmamız sonucunda oldukça iyi çalışmalar ortaya çıkmıştır. Günümüzde bilimsel düşüncenin ve teknolojik buluşların zaman içindeki gelişiminin coğrafyadaki etkileri göz
önüne alındığında, bugün farklı rollerimizin her birinin, alan parçacıklarında yer aldığını görüyoruz. Bu alanlarımızdan biri olan yaşadığımız çevrede; coğrafi bilgileri de kullanarak, kendini bulmak, onu
bütünüyle kavramak ve mekâna ait analizler yapabilmek oldukça
önemli bir hedeftir. Öğrencilerimizin de bu hedefi yerine getirirken
yaşadıkları çevrelerine dair farkındalıkları artmış ve öğrencilerimiz
yaratıcılıklarını
da kullanarak
çok güzel maketler tasarlamışlardır. Yaratıcılıklarının
ve başarılarının
devamını diliyoruz.

There were many successful works as a result of the project
named ‘Modelling the sketch of the places we live in’ applied within
the scope of geography lesson by 9th graders during 2015-2016
academic year. As the effects of the developments of scientific
thought and technological inventions in time on geography are
taken into consideration, it is seen that each of our different role
are presented in the location pieces. It is an important aim to find
yourself in the environment where we live which is one of the
locations of us and to understand it fully and to make analysis on
the locations. Our students increased their awareness in relation
to the environment they live in and designed models by being
creative as
they
were
completing
the mission.
We wish them
continued
success and
creativity.
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Marmara Koleji Öğretmenleri
3. Eğitim Teknolojileri
Konseransı’nda
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Kuyruklu Yıldız Altında
Bir İzdivaç

Marmara College Teachers
at 3rd Educational Technologies
Conference

Güncel uygulama, yeni yaklaşımların yer aldığı, farklı seviye
ve branşlarda, eğitimde teknolojilerinin nasıl kullanıldığının
örneklerini görebileceğimiz
Eğitim Teknolojileri Konferansı 26 Mart Cumartesi günü
üç yüzden fazla sunum ve iki
binden fazla öğretmenin katılımıyla Yeditepe Üniversitesi’nde gerçekleştirildi.
Özel Okullar Birliği’nin bu yıl
üçüncüsünü düzenlediği konferansa Marmara Koleji’nden
Fizik Dersi öğretmeni IB Examiner Özden Zorlu ve Marmara Koleji öğrencisi Hasancan
Öztürk, “Hava durumu istasyonu kurulumu ve verilerin eğitim ortamında kullanımı” ile
ilgili sunumla okulumuzu temsil ederken; Marmara Koleji
Coğrafya dersi öğretmeni IB
Examiner Necef Zaloğlu da “IB
DP SBS Coğrafya Derslerinde
Teknoloji kullanımına Uygulamalı Örnek” adlı sunumla
okulumuzu temsil etmişler,
bilgi ve tecrübelerini paylaşmışlardır. Teknolojinin eğitim
ortamlarına etkili bir araç olarak entegre edilmesi, idareci,
öğretmen ve öğrencilerimizin
teknolojiyi etkin kullanması
hedefiyle yola çıkılan konferansta,
öğretmenlerimizin
yaptığı sunumlar büyük ilgi ile
karşılanmıştır.

The Educational Technologies
Conference in which it is
observed how to use the
educational technologies in
different levels and branches
including the current
applications and the new
approaches was held at Yeditepe
University with more than
three hundreds presentation
and more than two thousand
participations on Saturday,
Mach 26. IB Examiner Özden
Zorlu, the Physics Teacher at
Marmara College and Hasancan
Öztürk, the student at Marmara
College represented our school
with their presentation on
“The installation of weather
station and use of the data in
the education environment” in
the conference organized for
the third time this year by the
Private Schools Union, whereas
IB Examiner Necef Zaloğlu,
Physics Geography at Marmara
College represented our school
with “The Pratical Example on
the Use of Technology in IB DP
SBS Geography Courses”. In the
conference organized with the
purpose of the efficient use of
technology by the administrators,
teachers and students and of the
integration of it in the education
environments the presentations
by our teachers attracted the
attention.

Okulumuz Türk Dili ve Edebiyatı
Bölümü, Tiyatro Kulübü öğrencileri, bu yıl Hüseyin Rahmi Gürpınar ‘ın “Kuyruklu Yıldız Altında
Bir İzdivaç” adlı romanından
uyarlanan aynı adlı oyunu sahneye koydu. Tiyatro Kulübü rehber öğretmeni Handan Sözbilen
tarafından yönetilen oyun ilgiyle
izlendi.

The Turkish Language and
Literature Department Drama
Club students staged the play
named “Kuyruklu Yıldız Altında
Bir İzdivaç” written by Hüseyin
Rahmi Gürpınar. The play
directed by Handan Sözbilen,
the Drama Club teacher was
watched interestedly.
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Marmara Koleji 9.Sınıflar “Şiir Sergisi” Büyük Beğeni Topladı
“Poem Exhibition” by Marmara College 9th Grades Got Brownie Points

Özel Marmara Koleji, Özel Marmara Fen
Lisesi ve Özel Marmara Anadolu Meslek
Lisesi dokuzuncu sınıf öğrencileriyle
yürütülen “Şiir Her Yerde” projesinin
ürünleri, 15 Şubat 2016 tarihinde Marmara Koleji fuaye alanında sergilenmeye
başlandı. Proje kapsamında öğrenciler,
belirlenen şairlerin şiirlerini kendi seçtikleri objeler üzerine yazdılar. Öğrenciler,
yaratıcılıklarını sergilerken aynı zamanda
ürünleriyle de büyük beğeni de topladılar.

The products of ‘Poem is Everywhere’
Project carried out by the 9th graders
at Marmara Private College, Marmara
Private Science High School and Marmara
Private Anatolian Vocational High School
started to be exhibited at the foyer of
Marmara College on 15 February 2016.
The students wrote the poems of specific
poets on the objects they chose. The
students got the brownie points as they
exhibit their skills and creativity.

Marmara Koleji “TEVİTÖL Sosyal Bilimler Çalıştayı”nda
Marmara College at “TEVİTÖL Social Science Workshop”
On Saturday, April 30, under the guidance of Necef Zaloğlu, the
IB Geography Teacher, Melisa Erben, Didem Erben, Yasemin
Çayır, Irmak Karadeniz, 11-B students attended “Tevitöl Social
Sciences Workshop” organized for the fifth time this year by
Turkish Education Foundation İnanç Türkeş Private High School.
Our students taking part in the philosophy, media, international
relations, economy and history workshop within the scope of the
theme “Power” expressed their opinions on “Power in Economy”
and “International Power Balance” themes.

Okulumuz Marmara Koleji, 30 Nisan
Cumartesi günü 11-B sınıfı öğrencilerinden Melisa Erben, Didem
Erben, Yasemin Çayır, Irmak Karadeniz; IB Coğrafya öğretmeni
Necef Zaloğlu danışmanlığında, Türk Eğitim Vakfı İnanç Türkeş Özel
Lisesi tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen “Tevitöl Sosyal Bilimler
Çalıştayı”na katıldılar. Bu yılki teması “Güç” olan çalıştayın felsefe,
medya, uluslararası ilişkiler, ekonomi ve tarih atölyelerinde yer alan
öğrencilerimiz “Ekonomide Güç” ve “Uluslararası Güç Dengeleri”
temalarında görüş bildirdiler.
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Özel Marmara Koleji Permakültür Çalışmaları Çevre Okullara Model Oluyor

Marmara Private College Permaculture Practices are a Model to the Surrounding Schools

Özel Marmara Koleji öğrencileri iki yıldır okuldaki çiftlikte “Permakültür
Sürdürülebilir Yaşam ve Tarımsal Uygulamalar” çalışmalarıyla çevre okullara
model oluyor. Marmara Eğitim Köyün’de yer alan otuz dönüm çiftlik ve
seralarda yürütülen bu çalışmalar, çevre okullara ve belediyelere eğitim ve
uygulama alanı ile model olmayı amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda
öğrencilerimiz, çiftlikte yapılan çalışmaları kendi okullarında uygulamak
isteyen Maltepe Anadolu Lisesi’nden dört öğrenciyi 27 Nisan 2016 tarihinde
misafir ederek çiftlikte yapılan çalışmaları anlattılar. Ayrıca öğrencilerimiz
Maltepe Anadolu Lisesinde bu çalışmaları uygulamak üzere fiili olarak da
kendilerine destek olacaklardır.
Bir Sosyal Sorumluluk Projesi olarak uygulanmakta olan Permakültür
çalışmalarının, topluma açılması ve toplum tarafından kullanılması için Proje
Sorumlusu Danışman Öğretmenimiz Sedat Toy rehberliğinde çevre belediyelerle işbirliği yapılacak, Avrupa ve Amerika’da yaygın olarak uygulanan
“Topluluk Bahçeleri” kurmak üzere çalışmalar sürdürülecektir..

Marmara Private College students have been the model to the surrounding
schools thanks to “Permaculture Sustainable Life and Agricultural” studies
that they carried out in the farm in the campus for two years. The practices,
applied in the farm and greenhouse located on Marmara Education Village,
have the purpose of being model to the surrounding schools and municipalities. In parallel with the purpose, on April 27, 2016 our students hosted four
students from Maltepe Anatolian High School who would like to apply the
practices in their school and informed them about the practices carried out
in the school.
In order to open the Permaculture practices which are applied as a social
responsibility project to the public, it is cooperated with the municipalities
in the vicinity under the guidance of Sedat Toy, the Project Counselor and
the studies shall continue in order to build “Community Gardens” which are
common in Europe and America.

Özel Marmara Koleji Öğrencileri Danimarka’da Dünya Çevre Gençlik Konferansı’nda
The Marmarians at World Environment Youth Conference in Denmark
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Özel Marmara Koleji öğrencileri Erkan Karaman, Buse Elif Eroğlu, İdil Türk ve Tuana
Akbulut, IB Coğrafya Öğretmeni Sedat Toy
danışmanlığında hazırladıkları iki ayrı projeyle
26 Haziran - 2 Temmuz 2016 tarihleri arasında Danimarka’nın Aalborg şehrinde düzenlenen Caretakers of The Environment International konferansına iki ayrı projeyle katılarak
okulumuzu temsil ettiler. Yaklaşık 20 yıldır
düzenlenen ve her yıl farklı bir ülkede farklı
bir çevre temasını konu alan konferans bu
yıl Danimarka’nın Aalborg şehrinde “Sürdürülebilir Toplum” temasını işlemektedir.
Yirmiden fazla ülkeden yaklaşık 300 kişinin
katıldığı konferans gençlerin çevreye bakış
açılarını ve bu konuda gelişmelerini amaçlamaktadır. Okulumuz öğrencileri hazırladıkları projelerden ilkinde İstanbul’daki en
büyük çevre sorunlarından biri olan “Atık
Yönetimi” konusunda yaptıkları çalışmaları
ele aldılar. İkinci projede ise İstanbul’dan
dokuz okulla birlikte üç yıldır Bolu ilinin
kültür ve turizmini ve Seben ilçesi Alpağut
köyünün sürdürülebilir ekoturizm, sürdürülebilir kültür ve sürdürülebilir tarım konularını içeren çalışmalarını sergilediler.

The Marmarians Erkan Karaman, Buse
Elif Eroğlu, İdil Türk and Tuana Akbulut
represented our school by attending
the Caretakers of The Environment
International conference with two
projects prepared under the guidance
of Sedat Toy, IB Geography Teacher.
The conference was held between
26 June and 2 July 2016 in Aalborg,
Denmark. The theme of the conference
which has been carried out for 20
years in different countries every year
on the basis of the environment was
“Sustainable Societies” in Denmark. The
purpose of the conference participated
by approximately 300 people from more
than twenty countries is to develop the
students in relation to the environment.
In the first project our students studied
on the ‘Waste Management’ which
is one of the biggest environmental
problems in İstanbul. In the second
project, they presented their studies on
the sustainable ecotourism, sustainable
culture and sustainable agriculture which
they carried out with nine schools from
Istanbul in Seben, Bolu for three years.
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Yabancı Dilde Şiir Keyfi
Poem Concert Pleasure

3 Mart 2016 Perşembe günü MEK
Özel Marmara Koleji Yabancı
Diller Bölümü “Şiir Dinletisi” programı Hasan Ali Yücel
Salonu’nda gerçekleştirildi. Lise
öğrencilerimiz hazırladıkları
“The Seven Ages of Man” başlıklı
programda, insanın bebeklikten
ölüme kadar yaşadığı tüm evreleri içeren, dünyaca ünlü Türk ve
yabancı şairlerin şiirlerini müzik
eşliğinde okudular. Görüntüler
ve kostümlerin de etkisiyle insan
hayatının göz önünde canlandığı dinletide, Marmara Eğitim
Kurumları öğrencileri, şiirsel anlatının keyfini bu kez de İngilizce,
Almanca, Fransızca ve İspanyolca dillerinde yaşadılar.

Marmara Private College
Foreign Languages Department
staged its “Poem Concert” on
Thursday, 3 March in Hasan Ali
Yücel Conference Hall. In the
event entitled “The Seven Ages
of Man” the students recited
poems of the globally famous
Turkish and foreign poets
accompanied by the music. The
poems include all the stages
experienced by the people
starting from the babyhood to
the death. The Marmarians
enjoyed the poem concert in
English, German, French and Spanish in the event in which the life
of human is described by means of images and costumes.

Hazırlık Sınıfı Sene Sonu Gösterisi
The Prep Show

Hazırlık sınıfı hedeflerinin başında öğrencilerimizin kendine güvenen, sosyal, yaratıcı, bireysel farklılığının farkında ve bunu ifade
edebilen bireyler olmasını sağlamak gelir. Her sene eğitim yılının
sonunda tüm hazırlık sınıfı öğrencileri tarafından hazırlanan “PREP
SHOW”da bu yolda gösterdiğimiz başarıyı görmek mümkündür.
Bu yıl 8 Haziran 2106’da Hasan Ali Yücel Salonu’nda gerçekleşen
etkinlikte yer alan İngilizce, Almanca, İspanyolca ve Fransızca dillerindeki şarkı, şiir, ‘Just Another Fairy Tale’ adlı dans, bireysel sunum
ve skeçler keyif ve gururla izlendi. Öğrencilerin yıl içinde yaptıkları
resimler de fuayede sergilendi.

One of the preliminary objectives of the prep class is to raise
the students who are self-confident, social, creative, having the
awareness of personal differences and who can express it. The
“PREP SHOW” organized by the prep class students at the end of
every academic year is the best evidence for the achievement of the
target. On June 8, 2016 the shows in English, German, Spanish and
French including the performance named ‘Just Another Fairy Tale’
within the scope of the Prep Show were attracted the audiences. The
paintings by the students during the year were exhibited at the foyer.
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Türkçe İçinde Renkli Bir Gezinti
A Stirring Journey into Turkish Language

Özel Marmara Koleji Yabancı
Diller Bölümü’nün 22 Şubat
2016 Pazartesi günü gerçekleştirdiği “Dünya Diller
Günü” etkinliğinde, Yeditepe
Üniversitesi TKL Koordinatörlüğü Ögretim Görevlisi Yusuf
Çotuksöken okulumuzda
bir söyleşi gerçekleştirdi.
Çotuksöken’in Türk dilinin
günümüzdeki durumuyla ilgili
saptamaları ile hem güldüren
hem de düşündüren “Türkçe
İçinde Renkli Gezintiler”
başlıklı söyleşisi, öğrencilerimiz tarafından büyük beğeni
topladı ve ilgiyle izlendi.

We hosted distinguished
Yusuf Çotuksöken, lecturer
at TKL Coordination
Yeditepe University upon the
invitation of Marmara Private
College Foreign Language
Department on “World
Language Day”, February 22,
2016. The session named “A
Stirring Journey into Turkish
Language” including the
determinations of the status
of Turkish language was
appreciated by our students.

İspanyolca Günü Etkinliği
Spanish Day

27 Mayıs 2016 Cuma günü Sev Amerikan Koleji’nde düzenlenen “İspanyolca
Günü” etkinliğine 11-C sınıfı İspanyolca öğrencileri katılmıştır. İspanyolca
öğretmeni Merve Güzel rehberliğinde
öğrenciler, etkinlik süresince Meksika
ve Venezüela Konsolosları ile tanışma fırsatı bulmuş, yarışmalar, dans
gösterileri, ritm atölyelerini tecrübe
etmiş; İspanyolca şarkılardan oluşan
mini bir konser dinlemişlerdir. İspanyol
rüzgârının estiği bu etkinliğe Marmara
Koleji öğrencileri de katılım göstererek
keyifli bir güne imza atmışlardır.

The students in 11-C class attended
the Spanish Day event organized
in Sev American College on Friday,
May 27, 2016. Under the guidance of
Merve Güzel, the Spanish Teacher, the
students had a chance to meet with
Mexican and Venezuelan Consuls,
experience the competitions, dance
shows and rhythm workshops and
listen a concert in Spanish. Marmara
College students had an enjoyable time
in the Spanish Day.
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Marmara Koleji’nde Liseler Arası Scrabble Turnuvası Heyecanı
High Schools Scrabble Tournament at Marmara College
Marmara Koleji, 14-15 Nisan tarihlerinde gerçekleşen liseler
arası Scrabble Turnuvası’nda 27
okuldan yaklaşık 200 kişiye ev
sahipliği yaptı. Büyük bir katılımın
olduğu ve dört turda gerçekleşen
turnuva iki gün sürdü. 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. İlk iki tur 14 Nisan,
üçüncü ve dördüncü turlar ise 15
Nisan tarihinde yapıldı.
Turnuvanın ilk gününde 27 masa
ve 108 öğrenci ile birinci tur; sonrasında masa birinci ve ikincilerinin
katıldığı ikinci tur oynandı. 15 Nisan tarihinde ise yarı final ve final turları yapıldı.
Büyük bir çekişmenin yaşandığı turlarda hakemlere çok iş düştü. Zorlu mücadelede ipi göğüsleyerek birinci olan öğrenci Fatin Rüştü Zorlu
Anadolu Lisesi’nden Serkan Mehter oldu. İkinciliği; Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi’nden Elif Sena Yaman ve üçüncülüğü yine Köy Hizmetleri
Anadolu Lisesi’nden Berat Özmen aldı. Birinciye bilgisayar-tablet, ikinciye tablet ve üçüncüye aksiyon kameranın hediye edildiği turnuvada
dereceye giren öğrenciler ödüllerini, Marmara Eğitim Kurumları Liseler Müdürü Mehmet Alkan, Yabancı Diller Bölüm Başkanı Neşe Sarışın
ve Turnuva Koordinatörü Pınar Çırpanlı’dan aldılar.

Marmara College hosted almost
200 people from 27 schools for
the Scrabble Tournament held
between 14-15 April.
The tournament with great
participation and held in four tours
lasted two days. Starting with a
magnificent opening ceremony,
the tournament continued with
a piano concert, dance show
and certification ceremony. The
tours started after the details of
the tournament and tables were
announced. The first two tours
were held on April 14, 2016 and
the third and fourth tours were
held on April 15, 2016. The first tour was performed by 27 tables and 108
students; the second tour was performed by the people came in first
and second at the tables. On April 15 the semi-final and final tours were
organized. Serkan Mehter, the student at Fatin Rüştü Zorlu Anatolian
High School was the champion in the challenging tournament. Elif
Sena Yaman, the student at Köy Hizmetleri Anatolian High School came
in second and Berat Özmen, the student at Köy Hizmetleri Anatolian
High School came in third. The award for the champion is a computertablet, for the second a tablet and for the third is an action camera.
The students ranking the highest were granted with their awards by
Mehmet Alkan, Marmara Education Institutions High Schools Principal,
Neşe Sarışın, the Head of Foreign Languages Department and Pınar
Çırpanlı, the tournament coordinator.

İngilizce Genel Kültür Yarışması 2016
Quiz Show 2016 by 10th Grades

24 Şubat Çarşamba günü Marmara Eğitim Kurumları, 10. Sınıf öğrencileri arasında “İngilizce Genel Kültür ve Bilgi Yarışması düzenlendi.
Öğrencilere akademik derslerinin yanı sıra spor, müzik, sinema ve dünya edebiyatı gibi 14 farklı kategoride 40 soru yöneltilmiş; 10-C sınıfını
temsilen yarışmaya katılan Bora Şişli, Dilara Alan ve Emir Demirhan
çekişmeli geçen yarışmada 220 puanla 1. olmuşlardır. Ödüllerini ve katılım belgelerini Yabancı Diller Bölüm Başkanı A. Neşe Sarışın’dan alan
öğrenciler kendilerini izlemeye gelen arkadaşlarına ve öğretmenlerine
keyifli dakikalar yaşatmışlardır.

The Quiz Show in English was organized among the 10th grades
in Marmara Education Institutions on Wednesday, February 24th.
The students were asked 40 questions in 14 different categories
including sports, music, cinema and world literature besides the
academic courses; and Bora Şişli, Dilara Alan and Emir Demirhan, the
participants representing 10-C won the contest with 220 points. The
students receiving their certificates and prizes from A. Neşe Sarışın,
the Head of Foreign Language Department entertained their friends
and teachers watching them.
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Jeopardy Bilgi Yarışması
Jeopardy

4 Mart 2016 Cuma günü, Marmara
Koleji Hazırlık sınıfının 4’er kişilik iki
takım halinde yarıştığı genel kültür
yarışması Jeopardy’de öğrencilerimiz Tarih, Coğrafya, Spor, BilimTeknoloji ve Sanat-Kültür kategorilerindeki genel kültür sorularına doğru
cevaplar vermeye çalıştılar. Çekişmeli anlara sahne olan yarışmada
her biri farklı puan değerindeki soruları yanıtlayan gruplar, başarılı bir
yarışma çıkardılar. Daha riskli soruları seçerek daha yüksek puan alan
Ömer Mert Tellioğlu, Mina Birand,
Berkay Baygın ve İdil Özcanlı’dan
oluşan grup, “Jeopardy Bilgi Yarışması”nın galibi oldu. Katılımcılara
ödülleri ve sertifikaları Yabancı Diller Bölümü Başkanı Neşe Sarışın
tarafından verildi.

Our students tried to their best to
answer the questions in the categories
including History, Geography, Sports,
Science-Technology and Art-Culture
in Jeopardy, the quiz show held
on Friday, March 4, 2016 and in
which Marmara College Prep Class
competed in two groups consisting
of 4 students. The groups answering
the questions having different scores
competed successfully. The group
consisting of the students named
Ömer Mert Tellioğlu, Mina Birand,
Berkay Baygın and İdil Özcanlı who
preferred more risky questions to
have higher points was the winner of the Jeopardy. The awards and
certificates of the participants were granted by Neşe Sarışın, the
Head of Foreign Languages Department.

9. Sınıflar İngilizce Münazara Yarışması
Debate Contest in English Among the 9th Graders

2015-2016 Öğretim yılı 9. Sınıflar Arası İngilizce Münazara Yarışması üç oturum şeklinde gerçekleştirildi.
Fen Lisesi 9-A sınıfını Azer Sadıkoğlu, Çiğdem Çıtak ve Tuna Aydın’ın, Kolej 9-B sınıfını ise Onat Ribar, Ege Tütüncü ve Pelin
Gökkuş’un temsil ettiği yarışmada finale kalan sınıflar Kolej 9-A
ve 9-C oldu. Kolej 9-A Sınıfını Emre İbrahimiye, Güneş Sağnak
ve Nadide Tumper’in temsil ettiği münazara finalinde 9-C adına
Göksu Sönmez, Serkan Onar ve Alkış Tekin konuştu.
Öğrencilerin, “Ünlülerin gençlere kötü örnek olup olmaması,
reklamların faydalı olup olmadığı ve kişilik belirlemede çevre
faktörlerinin mi, soyaçekimin mi daha etkili olduğu” konularını
İngilizce tartıştıkları oturumlar bir hayli heyecanlı geçti.
11 Dil Sınıfı’ndan öğrencilerin jüri görevini üstlendiği yarışmanın
şampiyonu Kolej 9-A sınıfı oldu.

2015-2016 Academic year Debate Contest in English among the 9th
Graders was held in three sessions. In the contest in which Science
High School 9-A class was represented by Azer Sadıkoğlu, Çiğdem
Çıtak and Tuna Aydın and College 9-B class was represented by Onat
Ribar, Ege Tütüncü and Pelin Gökkuş, the classes getting to the final
were College 9-A and 9-C. In the final of the debate in which College
9-A class was represented by Emre İbrahimiye, Güneş Sağnak
and Nadide Tumper, the speakers of 9-C consisted of the students
named Göksu Sönmez, Serkan Onar and Alkış Tekin. The sessions
were carried out vehemently in which the students discussed in
English on “Whether the celebrities are bad role models for the
youth, whether the advertisements are beneficial and whether
the genetic or the environmental factors are more effective”. The
champion of the competition the jury of which consisted of the
students at 11 Foreign Language Class was College 9-A.
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Marmara Yetenek Yarışması
Marmara Talent Show

Kolej 10-A sınıfı öğrencilerimiz Ezgi Menteş ve Tuğçe Özen, Kolej 11-C sınıfı öğrencilerimiz Elif Daşdemir ve Deniz Oruç, Fizik
öğretmenimiz Özden Zorlu Fen-Matematik Bölüm Başkanımız
Hülya Tarsus’un destekleriyle “MARMARA TALENT SHOW” un
ilk elemesi 24 Şubat 2016 tarihinde gerçekleştirildi. 07 Nisan
2016 Perşembe günü finali gerçekleşen “MARMARA TALENT
SHOW” da 10 finalistimiz yarıştı.

The preselection of “MARMARA TALENT SHOW” was held on
February 24, 2016 with the support of Ezgi Menteş and Tuğçe
Özen, students at College 10-A, Elif Daşdemir and Deniz
Oruç, students at College 11-C and Özden Zorlu, the Physics
Teacher and Hülya Tarsus, the Head of Science-Mathematics
Department. In the final show of “MARMARA TALENT SHOW”
held on Thursday, April 7, 2016, 10 finalists competed

“The Foreigner” Oyunu Okulumuzda
“The Foreigner” in the School

Özel Marmara Koleji İngilizce Tiyatro Kulübü, Amerikalı oyun
yazarı Larry Shue’nun “The Foreigner” / “Yabancı” adlı oyununu
25 Mayıs 2016 tarihinde, okulumuz Hasan Ali Yücel konferans
salonunda sahneledi. Günümüzde, Amerika’nın Georgia eyaletinde küçük bir otelde gelişen olayların aktarıldığı oyunda, Kolej 12-D’den Victoria Ohotski, Kolej 10-C’den Cengiz Bora Şişli,
Dilara Alan, Kolej 10-A’dan Tuğçe Özen, Ezgi Menteş, Kolej
9-A’dan Zeynep Akın ve Kolej 9-B’den Ege Tütüncü seyircilere
keyifli anlar yaşattılar. Kulüp öğretmenimiz Aslı Kaşdarma’nın
danışmanlığında hazırlanan oyun; esprileri, öğrencilerin akıcı
konuşmaları ve başarılı performanslarıyla seyredenlerden takdir ve alkış topladı..

Marmara Private College English Drama Club staged the play
named “The Foreigner” by American playwright Larry Shue on
May, 25th 2016 at Hasan Ali Yücel Hall. The play tells the story
taking place in a hotel in Georgia, the students including Victoria
Ohotski, Cengiz Bora Şişli, Dilara Alan, Tuğçe Özen, Ezgi
Menteş, Zeynep Akın, Ege Tütüncü acted. The play prepared
under the guidance of Aslı Kaşdarma, the drama club teacher
was appreciated by the audiences.
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Fit Almanya Sertifika Sınavları
Fit Exams

FIT in Deutsch 1 and FIT in Deutsch 2 organized by German Culture
Center every year were held on June 9, 2016 in our school. The
students having written exam in the morning and oral exam in the
afternoon had excitement. These exams organized in our school every
year motivate our students to learn.

Her yıl Alman Kültür Merkezi tarafından yapılan ve uluslararası geçerliliği bulunan Fit 1 ve Fit 2 sınavları bu yıl da 09 Haziran tarihinde
okulumuzda yapıldı. Öğleden önce yazılı, öğleden sonra da sözlü sınavına katılan öğrencilerimiz tatlı bir heyecan yaşadılar. Her yıl okulumuzda yapılan Almanca Fit sınavları öğrencilerimizi, öğrenmeye
devam etme isteklerini arttıracak şekilde motive etmektedir.

Mezunların Gönlü Marmara’da Kaldı
The Alumni Hanker After Marmara

Özel Marmara Koleji, Özel Marmara Fen Lisesi, Özel Marmara Anadolu Meslek Lisesi mezunları 16.kez Mezunlar Kahvaltısı’nda bir araya geldi. Yaklaşık 1200 kişinin katıldığı kahvaltı 20 Mart Pazar günü
Marmara Eğitim Köyü Havuz Kafeteryası’nda yapıldı. Öğretmen ve
çalışan personelin de katıldığı kahvaltıda keyifli dakikalar yaşandı.
Birbirlerini uzun bir aradan sonra gören arkadaşların kucaklaşmaları
sırasında duygusal anlar yaşandı. Eski okul günlerini hatırlayan mezunlar, kahvaltıda arkadaşları ve öğretmenleri ile hasret giderirken
yeni hayatları ve gelecekleri hakkında da bol bol sohbet ettiler.
Özgörüşü “Mezunlarının çocuklarını mezun etmek” olan Marmara
Koleji kahvaltıya katılan mezun çocuklarıyla eğlenceli dakikalar geçirdi.

The alumni of Marmara Private College, Marmara Private Science
High School, Marmara Private Anatolian Vocational High School
came together for the 16th Alumni Brunch. The brunch was held
at Marmara Education Village Pool Cafeteria on Sunday, 20 March
with the participation of 1200 people. The brunch attended by the
teachers and the staff was a pleasure. The emotional moments
were experienced as the friends who saw each other after a while
hugged. The alumni recalling the old school days had chance to talk
about their new lives and futures as they fulfilled their longings with
their friends and teachers. The Marmara College, with the vision of
‘graduating the children of our graduates’ had a great time with its
children at the brunch.
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Meslek Lisesi Geleneksel Yıl Sonu Gösterisi
Traditional Year-End Show by the Vocational High School

Radyo Televizyon ve Gazetecilik alanında eğitim veren Özel Marmara
Anadolu Meslek Lisesi öğrencilerinin meslek dersleri öğretmenleri
danışmanlığında bir yıl boyunca hazırladıkları ürünlerin sergilendiği
Geleneksel Yılsonu Gösterisi 11 Mayıs Çarşamba günü Hasan Ali Yücel Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

The Traditional Year-End Show in which the students of Marmara
Private Vocational Anatolian High School providing education on
Radio, Television and Journalism presented their works they created
during the year under the guidance of their vocational course teachers
on Wednesday, May 11 at Hasan Ali Yücel Hall.

Türk Tiyatrosu’nun Yaşayan Efsanesi Haldun Dormen
Haldun Dormen the Living Legend of Turkish Theatre
Özel Marmara Anadolu Meslek Lisesi
öğrencileri, Türk Tiyatrosu’nun efsanevi ismi Haldun Dormen’le röportaj
yaptı. Radyo Televizyon Programcılığı
dalında eğitim alan Özel Marmara Anadolu Meslek Lisesi öğrencileri, Meslek
Dersleri öğretmenleri Şadan Alptekin’le birlikte altmış yıldır sahnede olan
Haldun Dormen’le bir röportaj gerçekleştirdiler. 27 Mart Dünya Tiyatrolar
Günü’ne yakın bir tarihte gerçekleşen
buluşmada, büyük usta hem sahne hayatını anlattı, hem de genç iletişimcilere öğütlerde bulundu. İlerlemiş yaşına
karşın durmak bilmeden çalışan ve hala sahnede birbirinden güzel
oyunlar sahneleyen Dormen; “Bizim mesleğimiz gerek televizyon,
gerek tiyatro olsun inişli çıkışlı bir yoldur. Bir gün büyük bir başarı
kazanırsınız, diğer gün büyük bir başarısızlıkla karşı karşıya kalırsınız. Bu sizin yeteneksizliğinizden kaynaklanmaz. Benim hayatımda
başarılarımın yanı sıra başarısız olan oyunlarım da oldu. Ama bu beni
hiçbir zaman yıldırmadı. Emin adımlarla yine ileriye doğru yürümeye
çalıştım. Tabii ki biraz sarsılıyorsunuz ama sarsıntının altında ezilmemek önemli. Yolunuza devam etmeli, azminizi hiçbir zaman bırakmamalısınız. Bu işte başarılı olmak için çok azimli olmak lazım.” diyerek
gençlere başarmak için azimli olmanın önemini anlattı. Öğrencileri
evinde ağırlayan büyük usta Haldun Dormen, Moliere’nin ölümsüz
eseri “Kibarlık Budalası” adlı oyunla seyirciyle buluşmaya devam ediyor.

The students at Marmara Private
Anatolian
Vocational
High
School had an interview with
Haldun Dormen, the legend of
the Turkish Theatre. Under the
guidance of Şadan Alptekin, the
students at Marmara Private
Anatolian Vocational High School
having education on Radio
TV Programming branch had
interview with Haldun Dormen,
who has been at the stages
for sixty years. In the meeting
held on a date close to March
27, World Theatre Day, the great master told about his stage life
and advised the young communicators. Working without stop and
staging beautiful plays despite of his age, Mr. Dormen expressed the
importance of being determined in order to be successful by stating;
“Our profession whether dealing with television or theatre has ups
and downs. One day you are successful, the other day you face with
the failure. This is not because that you are untalented. Besides my
achievements, I had roles which I failed to stage. However, I have
never given up. I tried to move forward with firm steps. Of course
you get upset but the matter is not be oppressed by the upset. You
have to keep up and never give up being determined. In order to be
successful, you have to be determined.” The great master Haldun
Dormen, hosting the students at his home, continues to stage the
famous play “Le Bourgeois gentilhomme” by Moliere.
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Geleneksel 15. Cemal Yirmibeş Voleybol Turnuvası
15th Cemal Yi̇rmi̇beş Traditional Volleyball Tournament

Marmara Koleji, Lise
Beden Eğitimi bölümünün
düzenlediği Geleneksel 15.
Cemal Yirmibeş Voleybol
Turnuvası; 18-19 Şubat
2016 tarihlerinde, okulumuzun ev sahipliğinde
gerçekleşmiştir. Turnuvaya
bayanlarda Marmara Koleji,
Maltepe Anadolu Lisesi,
Atilla Uras Anadolu Lisesi
ve Ö. Üsküdar Amerikan
Lisesi; erkeklerde Marmara Koleji, Ö. Darüşşafaka
Lisesi, Atilla Uras Anadolu
Lisesi ve Ö. Üsküdar Amerikan Lisesi olarak 8 takım katılmıştır. Çekişmeli mücadelelere sahne olan turnuvada her yıl olduğu gibi Cemal
Yirmibeş’in annesi Mine Hanım ve babası Tahir Bey turnuvayı yakından takip ettiler. Dereceye giren takımlar, plaket ve çiçeklerini okulumuz Baş Müdür Yardımcısı Nur Şahin’den aldılar.
Turnuva sonunda; Bayanlarda; 4.’lük kupasını Ö. Marmara Koleji,
3.’lük kupasını Maltepe Anadolu Lisesi, 2.’lik kupasını Atilla Uras
Anadolu Lisesi, 1.’lik kupasını Ö.Üsküdar Amerikan Lisesi almıştır.
Erkeklerde;4.’lük kupasını Ö. Marmara Koleji, 3.’lük kupasını Ö. Darüşşafaka Lisesi,2.’lik kupasını Atilla Uras Anadolu Lisesi,1.’lik kupasını Ö. Üsküdar Amerikan Lisesi almıştır. Katılım gösteren tüm
okullara ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, galibiyet alan takımlarımızı tebrik ediyoruz.

“15th Cemal Yirmibeş
Traditional Volleyball
Tournament” organized by
Marmara College Physical
Training Department
was hosted by our school
between 18 and 19
February 2016. There were
eight teams participating
in the tournament. The girl
teams included Marmara
College, Maltepe Anatolian
High School, Atilla Uras
Anatolian High School and
Üsküdar American High
School; the boy teams consisted of Marmara College, Darüşşafaka
Private High School, Atilla Uras Anatolian High School and Üsküdar
American High School. Mine Yirmibeş and Tahir Yirmibeş, the
parents of Cemal Yirmibeş attended the tournament with contentious
matches just like every year. They were given the plaques and flowers
by Nur Şahin. Head Assistant Principal Girls; Marmara College, 4th
rank, Maltepe Anatolian High School, 3rd rank, Atilla Uras Anatolian
High School, 2nd rank, Üsküdar American High School, 1st rank. Boys;
Marmara College, 4th rank, Darüşşafaka Private High School, 3rd
rank, Atilla Uras Anatolian High School, 2nd rank, Üsküdar American
High School, 1st rank. We thank all the participants and everyone who
contributed and congratulate the teams having victory.
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Öğretmenler ve Öğrenciler Arası Futbol Gösteri Maçı
The Match between the Teachers and the Students

Her yıl geleneksel hale gelen Lise Beden Eğitimi bölümünün
düzenlediği Sınıflar Arası Futbol Turnuvası Şampiyonu olan
takımla öğretmenler arasında oynanan öğretmenler-öğrenciler
Arası Futbol Gösteri Maçı, 13 Haziran 2016 pazartesi günü yapıldı.
Okulumuz spor salonunda salon futbolu (FUTSAL) olarak yapılan
maç çok çekişmeli anlara sahne oldu. Karşılaşmayı Nezih Erel,
Fuat Yağcıoğlu, Nuran Macaroğlu, Sedat Toy, Burak Demirkazık,
Gökhan Lüle, Mehmet Eren’den kurulu öğretmenler takımının
karşısında ter döken Nuh Aslan, Serkan Onar, Metin Avşar, Doğa
Zararsızoğlu, Emre Morkoç ve Ata Kalander’den oluşan öğrenciler takımı 6-4 kazandı.
On June 13, 2016, the match between the teachers and the
students, who are the champion of the Traditional Interclass
Football Tournament organized by the Department of Physical
Education, was performed. The match in the indoor sports hall of
the school played as the salon football (FUTSAL) was challenging.
The students’ team consisting of Nuh Aslan, Serkan Onar, Metin
Avşar, Doğa Zararsızoğlu, Emre Morkoç and Ata Kalander won
the match by beating the teachers’ team, consisting of Nezih Erel,
Fuat Yağcıoğlu, Nuran Macaroğlu, Sedat Toy, Burak Demirkazık,
Gökhan Lüle and Mehmet Eren, 6-4.

Özel Dostluk Ligi
The Friendship League

Darüşşafaka Lisesi, Robert Koleji, Üsküdar Amerikan Lisesi, VKV Koç
Lisesi, Hisar Okulları, Galatasaray Lisesi ve Marmara Koleji Futbol
takımları arasında bir yıl boyunca devam eden “Özel Dostluk Ligi”
müsabakalarını okulumuz başarıyla tamamlamıştır.

Our school has successfully completed the “The Friendship League”
matches held between the football teams of Darüşşafaka High
School, Robert College, Üsküdar American High School, VKV Koç
High School, Hisar Schools, Galatasaray High School and Marmara
College lasting a year.
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NTV Ekranlarında Rıdvan Dilmen ve Ersun Yanal’la Buluşma
Meeting with Rıdvan Dilmen and Ersun Yanal at NTV

Marmara Koleji Lise Futbol Takımı,beden eğitimi öğretmeni Mehmet
Eren eşliğinde 31Mart tarihinde, Maltepe Üniversitesinde düzenlenen ve NTV Spor’da yayınlanan “Adil Oyun” adlı programa izleyici
olarak katılmış, eğlenceli saatler geçirmişlerdir. Öğrencilerimiz
Rıdvan Dilmen ve Ersun Yanal’a futbol gündemine dair sorular sormuşlar ve keyifli bir söyleşi gerçekleştirmişlerdir.

Marmara College High School Football Team participated in
the programme named “Adil Oyun” on NTV Spor channel as the
audience at Maltepe University under the guidance of Mehmet
Eren, the Physical Training Teacher on March 31 and they had an
enjoyable time. Our students asked Rıdvan Dilmen and Ersun Yanal
questions in relation to the football agenda.

FUTSAL
Interclass Salon Football

Sınıflar arası FUTSAL (Salon Futbolu) turnuvasında dereceye giren sınıflara kupaları düzenlenen törende verildi. Turnuvada Meslek Lisesi
9-A sınıfı öğrencisi Doğa Zararsızoğlu 10 golle gol kralı oldu.

The teams ranking the highest in the Interclass FUTSAL (Salon
Football) were given the trophies with a ceremony. Doğa
Zararsızoğlu, the student at Vocational High School 9-A was the top
scorer with 10 goals.
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8 Mart Kadınlar Günü’nü Kutladık
We Celebrated International Women’s Day – March 8th

K

adın cinayetleri ve kadına yönelik şiddete karşı duyarlılık
oluşturmak ve kadınların barış, eşitlik ve özgürlük sorunlarını duyurabilmek adına 8 Mart 2016 Salı günü, Marmara
Koleji Hasan Ali Yücel Salonu’nda gerçekleştirilen etkinlikte,
Marmara Eğitim Kurumları Liseleri bir araya geldi. Programı baştan
sona titizlikle hazırlayan Fen Lisesi 9-A sınıfı öğrencileri, “Kadın
haklarının önemini anlayan herkes, çevresi için bir ışık olacak!”
sloganıyla bu etkinliği hazırladıklarını belirttiler. Etkinliğin sonunda “İleri Derecede Annelik Teknikleri” isimli oyun sahnelenirken,
izleyiciler annelerimizin üzerimizdeki emeklerinin mizahi bir dille
anlatımını yüzlerinde tebessümle seyrettiler.

T

he High Schools under the umbrella of Marmara Education
Institutions gathered on Tuesday, March 8th, 2016 for the
event held in Hasan Ali Yücel Conference Hall in order to
create awareness about the femicides and violence against
women and to catch attention on the peace, equality and freedom
issues of women. The students in the Science High School 9/A
class, who prepared the programme meticulously focused on
the motto “The ones who understand the importance of women’s
right shall be a light in the dark!” At the end of the event the play
named “The advanced Motherhood Techniques” was staged and
appreciated by the audience.
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18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 101. Yılı

1

101st Anniversary of 18th March Çanakkale Victory

8 Mart Çanakkale Zaferi’nin 101. Yılı Özel Marmara Koleji, Fen
Lisesi ve Anadolu Meslek Lisesi öğrencilerinin katılımıyla Hasan
Ali Yücel Konferans Salonu’nda düzenlenen programla kutlandı. Ülkemiz tarihinde askeri ve siyasi başarı olmaktan öte inanç,
azim ve yiğitlikle örülmüş bir destanın yaradılış tarihi olan Çanakkale
Savaşı’nda, vatanımız için canını feda eden aziz şehitlerimiz minnet ve
özlemle anıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törenin sunuculuğunu Melis
Büyükoğlu ve Deniz Oruç isimli öğrenciler yaptı. Öğrenci Birliği Başkanı Elif Daşdemir’in; “Şehide Sesleniş” isimli konuşması izleyicilere
duygusal anlar yaşattı. Fen Lisesi öğrencilerinin Cepheden Mektup Var”
isimli draması, Hazırlık Sınıfı öğrencilerinden Mina Birand’ın “Şehide
Ağıt” isimli dans gösterisi görsel ve duygusal bir şölenin yaşanmasına
neden oldu. Marmara Koleji öğrencileri Ece Bulut ve Ecem Sincek’in
anlatımıyla Çanakkale’nin gerçek hikayeleri ile devam eden törende
ayrıca Özel Marmara Anadolu Meslek Lisesi 11-A sınıfı öğrencileri tarafından hazırlanan “Çanakkale Savaşı’nı Sizlere Sorduk” isimli halk
röportajı beğeniyle izlendi.12 IB öğrencisi Melisa Ulufi’nin ve konuklarımız Mehmet Gündüz ve Cihan Işık’ın türküleriyle sonlanan törende
hüzün ve coşku seli bir arada yaşandı.

T

he 101st Anniversary of 18 March Çanakkale Victory was
celebrated at Hasan Ali Yücel Conference Hall with the
participation of the students at Marmara College, Science High
School and Anatolian Vocational High School. The precious
martyrs who made the supreme sacrifice for the homeland in Çanakkale
Battle, which is the history of a legend written with determination and
bravery beyond being a military and political success in the history, was
longingly and gratefully commemorated.
The program starting with a moment of silence and Turkish National
Anthem was presented by Melis Büyükoğlu and Deniz Oruç. The
audience experienced emotional moments by the speech of “Şehide
Sesleniş” made by Elif Daşdemir, the Head of Student Union. The drama
named “Cepheden Mektup Var” and staged by the Science High School
students and the dance show named “Şehide Ağıt” by Mina Birand, the
prep class student, created emotional environment. In the ceremony
which continued with the real stories of Çanakkale cited by Ece Bulut
and Ecem Sincek, the public interview video named “Çanakkale Savaşı’nı
Sizlere Sorduk” prepared by the students at Marmara Private Anatolian
Vocational High School 11-A class was watched with a great interest.
Moreover, both grief and enthusiasm were experienced together in the
ceremony which ended with the folk songs by Melisa Ulufi, the student at
12 IB, and our guests, Mehmet Gündüz and Cihan Işık.
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Marmara Eğitim Köyü’nde 23 Nisan Coşkusu
23rd April Enthusiasm at Marmara Education Village

23

Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Özel Marmara İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri tarafından bir
dizi etkinlikle kutlandı.

Dünyada tek çocuk bayramı olan 23 Nisan coşkusu,
ilk ve ortaokul öğrencilerinin muhteşem gösterileriyle görsel bir
şova dönüştü. Önce Özel Marmara İlkokulu Geleneksel Egemenlik
Yürüyüşü yapıldı. Bu anlamlı yürüyüşün ardından öğrenciler, velilerin
de katıldığı etkinliklerde; bale, dans, jimnastik, halk oyunları ve step
gösterilerini sergilediler. Rengârenk giysileri içinde büyük bir neşe ve
coşkuyla gösterilerini gerçekleştiren Özel Marmara Eğitim Kurumları öğrencileri, Atatürk çocukları olmanın eşsiz gururunu tüm izleyenlere hissettirdiler. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
kutlamaları çerçevesinde ayrıca basketbol ve tenis branşlarında
öğrenci ve velilerinin katılımlarıyla gösteri amaçlı eğlenceli maçlar ve
yarışmalar düzenlendi. Marmara Eğitim Köyü’nde birden fazla etkinlikle kutlanan 23 Nisan coşkusu, son olarak popüler müziğin sevilen
ismi Simge Sağın konseriyle son buldu.

A

pril 23rd National Sovereignty and Children’s Day was
celebrated by Marmara Private Primary School and Middle
School students.

The enthusiasm of 23rd April, which is the only children
festival across the world turned into a visual show thanks to the
magnificent performance of the primary and middle school students.
Firstly, Marmara Private Primary School’s Traditional Sovereignty
March was held. After the significant march, the students showed
their performances including the ballet, dance, gymnastic, folk
dances and step shows in the ceremony participated by the parents.
The students of Marmara Private Education Institutions performing
in colorful clothes and joy made the audience feel the honor of being
the children of Atatürk. Moreover, within the scope of April 23rd
National Sovereignty and Children’s Day, there were enjoyable tennis
and basketball matches and contests with the participation of the
students and parents. The 23rd April Festival celebrated more than
one activity in Marmara Education Village ended with the concert of
Simge Sağın, the famous pop-singer.
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19 Mayıs 1919 Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı Coşkuyla Kutladık
We Commemoration of Atatürk and Youth and Sports Day

1

9 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Marmaralı gençler tarafından coşkulu bir tören ile şölen havasında kutlandı. 50 öğrencinin hazırlamış
olduğu Cha Cha, Step, Salsa, Tango, Bachata, ve Bale gibi dansların yanı sıra
solo dans performanslarıyla devam eden muhteşem dans gösterileri; öğretmen, veli ve öğrencilerimizin büyük beğenisini topladı. Ayrıca 19 Mayıs’ın öneminin
vurgulandığı slayt gösterisi döneme ışık tutarken bir etkinliğimizi de Atatürk’ün
gençlerine yakışır şekilde kutlamanın gururunu yaşadık. Nice 19 Mayıslara...

M

ay 19th the Commemoration of Atatürk, Youth and Sports Day was
celebrated by the Marmarians with a magnificent ceremony. The splendid
solo dance performances, besides Cha Cha, Step, Salsa, Tango, Bachata
and Bale performed by 50 students attracted the teachers, parents
and students. Moreover, the slide show emphasizing the importance of May 19th
enlightened the period and we took pride in celebrating the day worthily. Happy May
19s...
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Yolunuz Aydınlık Olsun!..

M

All the Best!..

armara Eğitim Kurumları Özel Marmara Koleji öğrencileri,
27 Mayıs 2016 Cuma günü Hasan Ali Yücel Konferans
Salonu’nda Maltepe İlçe Milli Eğitim Müdürü Faik Kaptan,
Maltepe Üniversitesi Rektörü Şahin Karasar ve Marmara
Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Üyesi Melek Şimşek’in de
katılımlarıyla gerçekleşen muhteşem mezuniyet töreniyle
diplomalarını aldılar.
Sadece Türkiye’nin değil dünyanın sayılı okullarından birinden
mezun olabilmenin ayrıcalığını taşıyan Özel Marmara Koleji’nin
22, Özel Marmara Fen Lisesi’nin 21. ve Özel Marmara Anadolu
Meslek Lisesi’nin 17. Dönem mezunlarının sahneye ellerindeki
karanfilleri Ulu Önder ve Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’e
sunmasıyla başlayan törende duygulu anlar yaşandı.
“Anaokulundan hayata” sloganıyla seçkin bir eğitim kadrosuyla
Atatürk’ün izinde hazırlandıkları hayat yolculuğuna uğurlandıkları
törende okul birincilerine ödülleri ve okul altın rozetleri hediye
edildi. Özel Marmara Koleji 2016 Birincisi Özge Nihan Topal
ödülünü Maltepe İlçe Milli Eğitim Müdürü Faik Kaptan’ın, Özel
Marmara Anadolu Meslek Lisesi birincisi Şevval Yıldız ödülünü
Maltepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Betül Çotuksöken’in,
ve Özel Marmara Fen Lisesi birincisi Sena Borbor ödülünü
Maltepe Üniversitesi Rektörü Şahin Karasar’ın elinden aldı.
Okul birincileri Marmara Eğitim Kurumları öğrencisi olmanın
bir ayrıcalık olduğunu belirttikleri teşekkür konuşmalarıyla
davetlilerden büyük bir alkış aldılar. Törende Özel Marmara
Koleji’nin 1996 yılından beri üyesi olduğu ECIS Uluslararası
Okullar Avrupa Konseyi Anlayış Ödülü’nü Marmara Koleji 12-IB
sınıfı öğrencisi Arda Baran, Marmara Eğitim Kurumları Yönetim
Kurulu Üyesi Melek Şimşek’ten aldı. Her öğrencisine üstün
değerler kazandırmayı ilke edinen Marmara Koleji Diploma
Töreni keplerin aynı anda anda fırlatıldığı, coşkuyla kucaklanıldığı
salon programının ardından MARMA Kongre Oteli Havuzbaşı’nda
düzenlenen kokteyl ile devam etti. Büyük bir emekle okuttukları
çocuklarının mezuniyetini görme şansını elde eden ailelerin
gözlerindeki kıvanç ve mutluluk görülmeye değerdi.

M

armara Education Institutions Marmara Private College
Students had their diplomas at the magnificent graduation
ceremony held at Hasan Ali Yücel Conference Hall on Friday,
27 May 2016 with the participation of Maltepe District Director of
National Education Faik Kaptan, the Rector of Maltepe University
Şahin Karasar and Marmara Education Institutions Board Member
Melek Şimşek. There were emotional moments in the ceremony
which started with the presentation of the gillyflowers to the Great
Leader and The Head Teacher, Mustafa Kemal Atatürk, by the 22nd
alumni of Marmara Private College, 21st alumni of Marmara Private
Science High School and 17th alumni of Marmara Private Anatolian
Vocational High School who have the privilege of graduating from a
special school not only in Turkey but also across the world.
The students, who were raised with the motto of ‘From Kindergarten
to Life’ and in the way of Atatürk came in first, were awarded and
given golden school rosettes in the ceremony. Özge Nihan Topal,
the highest ranked student at Marmara Private College in 2016 was
awarded by Maltepe District Director of National Education Faik
Kaptan, Şevval Yıldız, the highest ranked student at Marmara Private
Anatolian Vocational High School 2016 was awarded by the Vice
Rector of Maltepe University Betül Çotuksöken and Sena Borbor,
the highest ranked student at Marmara Private Science High School
was awarded by the Rector of Maltepe University Şahin Karasar.
The highest ranked students were applauded by the invitees with
their acknowledgement speeches in which they stated that being a
student at Marmara Education Institutions was a privilege.
Arda Baran, the student at 12 IB Class was the owner of ECIS
European Council of International Schools Award Understanding of
which Marmara Private College has been a member since 1996. His
award was given by the distinguished Board Member Melek Şimşek.
The Diploma Ceremony of Marmara College which adopts the
mission of bringing each student in superior values as a principle
continued with the pool side celebration at Marmara Congress
Hotel. It was worth seeing the proud and the happiness in the eyes
of the parents who had a chance to see the graduation of their
children which they raised with great labor.
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Çırağan’da Mezunlarımıza Veda
Farewell to the Alumni at Çırağan

M

armara Eğitim
Kurumları
Liseleri 20152016 Mezuniyet Balosu,
27 Haziran Pazartesi
akşamı Çırağan
Sarayı’nda gerçekleşti.
İstanbul ve Bodrum
Marmara Koleji, Özel
Marmara Fen Lisesi
ve Özel Marmara
Anadolu Meslek Lisesi
öğrencileri girdikleri
üniversite sınavı
sonrasında Çırağan
Sarayı’nın muhteşem
ortamında düzenlenen
mezuniyet balosunda
yorgunluklarını atarak
eğlendiler.

M

armara
Educational
Institutions High
Schools 2016-2017 Prom
was held at Çırağan
Palace on Monday, June
27. İstanbul and Bodrum
Marmara College
students, Marmara
Private Science High
School and Marmara
Private Anatolian
Vocational High School
students had fun after
the tiring preparation
process for the university
entrance examination at
the marvelous palace.
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BAŞARILARIMIZ
Our Achievements

Özel Marmara Koleji 2016 Lisans Yerleştirme Sınavı Sonuçları
ADI SOYADI
1 MELİSA ULUFİ

ÜNİVERSİTE

FAKÜLTE

Acıbadem Üniversitesi (İstanbul) Tıp Fakültesi

BÖLÜM
Tıp

2 CAN DEMİROK

İstanbul Bilgi Üniversitesi

3 DOĞA TEKNECİ

Hacettepe Üniversitesi (Ankara) Eğitim Fakültesi

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fak. Karşılaştırmalı Edebiyat (İngilizce) (%75 Burslu)
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)

4 MERVE EROL

Hacettepe Üniversitesi (Ankara) Eğitim Fakültesi

İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)

5 BERKCAN ÇANKAYA

Marmara Üniversitesi (İstanbul) İşletme Fakültesi

İşletme Enformatiği (Almanca)

6 SERRA ÖVÜL

İstanbul Üniversitesi

İşletme Fakültesi

İşletme

7 ORÇUN EGEMEN ÇAKAR

Koç Üniversitesi (İstanbul)

İnsani Bilimler ve Edebiyat Fak. Medya ve Görsel Sanatlar (İngilizce) (Ücretli)

8 İREM GÖZELEKLİ

Sabancı Üniversitesi (İstanbul)

Yönetim Bilimleri Fakültesi

Yönetim Bilimleri Programları (İngilizce) (%25 Burslu)

9 ÖZGE NİHAN TOPAL

Özyeğin Üniversitesi (İstanbul)

Hukuk Fakültesi

Hukuk Fakültesi (%25 Burslu)

10 NAZ ONGUN

Yeditepe Üniversitesi (İstanbul)

Fen-Edebiyat Fakültesi

Psikoloji (İngilizce) (Ücretli)

11 SENA HAZAL CEBİR

Maltepe Üniversitesi

Hukuk Fakültesi

Hukuk Fakültesi (Ücretli)
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 Burslu)

12 EKİN ŞENGEÇ

Bahçeşehir Üniversitesi (İst.)

Eğitim Bilimleri Fakültesi

13 MELİS YAĞCIOĞLU

İstanbul Bilgi Üniversitesi

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fak. Karşılaştırmalı Edebiyat (İngilizce) (%50 Burslu)

14 EMİRHAN TUZGUN

İstanbul Bilgi Üniversitesi

İletişim Fakültesi

Medya ve İletişim Sistemleri (İngilizce) (%50 Burslu)

15 NAZLI TANIŞ

İstanbul Bilgi Üniversitesi

İletişim Fakültesi

İletişim Tasarımı ve Yönetimi (İngilizce) (%50 Burslu)

16 TİBET ŞAR

Özyeğin Üniversitesi (İstanbul)

17 TÜRKAN CEREN KURTARMAZ Yeditepe Üniversitesi (İstanbul)

İşletme Fakültesi

Ekonomi (İngilizce) (%50 Burslu)

Fen-Edebiyat Fakültesi

İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Ücretli)
Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret (İng.) (%50 Burslu)

18 CANSU PİRENDE

Özyeğin Üniversitesi (İstanbul)

İşletme Fakültesi

19 BUKET DAŞTAN

Bahçeşehir Üniversitesi (İst.)

İktisadi, İdari ve Sosyal Bil. Fak. Uluslararası Finans (İngilizce) (%50 Burslu)

20 NAİME ÖNAL

İstanbul Bilgi Üniversitesi

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fak. Siyaset Bilimi (İngilizce) (%50 Burslu)

21 GİZEM HASGÜL

Maltepe Üniversitesi (İstanbul)

İnsan ve Toplum Bilimleri Fak. Psikoloji (İngilizce) (Ücretli)

22 AYŞE ECE TURAN

Bahçeşehir Üniversitesi (İst.)

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik (Ücretli)

23 TUNÇ TOPBAŞ

Özyeğin Üniversitesi (İstanbul)

İşletme Fakültesi

Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 Burslu)
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%25 Burslu)

24 DOĞUŞ CAN KOCA

Özyeğin Üniversitesi (İstanbul)

Sosyal Bilimler Fakültesi

25 FUAT EYMEN ATASOY

Bahçeşehir Üniversitesi (İst.)

İktisadi, İdari ve Sosyal Bil. Fak. Lojistik Yönetimi (İngilizce) (%50 Burslu)

26 MERT EKİN BULUT

Maltepe Üniversitesi (İstanbul)

İnsan ve Toplum Bilimleri Fak. Psikoloji (İngilizce) (Ücretli)

27 ALP NALCIK

Maltepe Üniversitesi (İstanbul)

İnsan ve Toplum Bilimleri Fak. Psikoloji (İngilizce) (Ücretli)

28 BERKE SEYHANLI

Beykent Üniversitesi (İstanbul)

İktisadi ve İdari Bilimler Fak.

29 EGE AKALIN

Orta Doğu Teknik Üni. (Ankara)

ODTU K.Kıbrıs Kampusu

			
30 IRMAK KILIÇ

(KKTC-Güzelyurt)

Acıbadem Üniversitesi (İstanbul) Mühendislik Fakültesi

Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık (%50 Burslu)
İşletme (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (Ücretli)
Tıp Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)

31 HAKAN KAAN TÜRKŞEN

Beykent Üniversitesi (İstanbul)

Güzel Sanatlar Fakültesi

Sinema ve Televizyon (İngilizce) (%50 Burslu)

32 MERT URCAN

Işık Üniversitesi (İstanbul)

Mühendislik Fakültesi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)

33 MEHMET KEMAL UÇAN

Işık Üniversitesi (İstanbul)

İktisadi ve İdari Bilimler Fak.

İşletme (İngilizce) (%50 Burslu)

34 TUNA ERDİNÇ

Maltepe Üniversitesi (İstanbul)

İktisadi ve İdari Bilimler Fak.

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi (%50 Burslu)

35 ECEM NUR OKUR

Piri Reis Üniversitesi (İstanbul)

İktisadi ve İdari Bilimler Fak.

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (İngilizce) (Ücretli)

36 DOĞUKAN DEMİRBAŞ

Yeditepe Üniversitesi (İstanbul)

İktisadi ve İdari Bilimler Fak.

İşletme (İngilizce) (%25 Burslu)

37 MEHMET KAĞAN SUNGUR

Maltepe Üniversitesi (İstanbul)

Mimarlık Fak.

38 BÜŞRA AYOUB

University Of London		

Grafik Tasarım (Özel Yetenek)
Politics and International Studies (SOIAS)

39 ARDA BARAN

San Diego State University		

Business Management & Entrepreneurship

40 VIKTOİRİA JOZEFA

The University Of New Castle (Australia)

Bachelor Of Performing Arts

41 ASENA AKBAŞ		
42 ŞİMAL KONAK

Boston Suffolk University		

43 BERKE TUĞHAN KARAAĞAÇ			

Business, marketing

BAŞARILARIMIZ
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Özel Marmara Anadolu Meslek Lisesi 2016 Lisans Yerleştirme Sınavı Sonuçları
ADI SOYADI
1 ŞEVVAL YILDIZ

ÜNİVERSİTE

FAKÜLTE

BÖLÜM

Işık Üniversitesi

Güzel Sanatlar Fakültesi

Görsel İletişim Tasarımı %75 Burslu

2 HAZAL ÇIKAR

Işık Üniversitesi

Güzel Sanatlar Fakültesi

Sinema Ve Televizyon %75 Burslu

3 İLAYDA YAŞARAŞKIN

Bahçeşehir Üniversitesi

İletişim Fakültesi

Reklamcılık (İngilizce) %50

4 ATAHAN HOŞCAN

Bahçeşehir Üniversitesi

İletişim Fakültesi

İletişim Tasarımı (İngilizce) %50 Burslu

5 İLAYDA ERDEMİR

Özyeğin Üniversitesi

Sosyal Bilimler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler (İngilizce) %50 Burslu

6 NADİR CAN ARPALI

Yeditepe Üniversitesi

İletişim Fakültesi

Halkla İlişkiler Ve Tanıtım %50 Burslu

7 BUSE ÇELİK

Maltepe Üniversitesi

İletişim Fakültesi

Radyo Tv Sinema %50 Burslu

8 MELİS BÜYÜKOĞLU

Maltepe Üniversitesi

İletişim Fakültesi

Radyo Tv Sinema %50 Burslu

9 EGEMEN SALMAN

Maltepe Üniversitesi

İletişim Fakültesi

Gazetecilik %50 Burslu

10 SALİH İMAMOĞLU

Maltepe Üniversitesi

İletişim Fakültesi

Görsel İletişim Tasarımı %50

11 BURAK ÜNLÜ

Maltepe Üniversitesi

İletişim Fakültesi

Halkla İlişkiler Ve Tanıtım (İngilizce) %50 Burslu

12 EREN SİVRİOĞLU

Maltepe Üniversitesi

Güzel Sanatlar Fakültesi

Grafik Tasarım %25 Burslu

13 BUSE ARAS

Maltepe Üniversitesi

Eğitim Fakültesi

Rehberlik Psikolojik Danışmanlık (İngilizce)

14 SEDAT FISTIK

Bahçeşehir Üniversitesi

İletişim Fakültesi

Reklamcılık (İngilizce)

15 ŞAYEN ÖZCAN

Okan Üniversitesi

Güzel Sanatlar Fakültesi

Sinema Ve Televizyon

16 HAZAL ERKILIÇ

Bahçeşehir Üniversitesi

İletişim Fakültesi

Halkla İlişkiler (İngilizce)

17 İREM CEBİR

Maltepe Üniversitesi

Meslek Yüksek Okulu

Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Tam Burslu

18 BERAT ŞİŞİK

Maltepe Üniversitesi

Meslek Yüksek Okulu

Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Tam Burslu

19 EMRE AKSU

Maltepe Üniversitesi

Meslek Yüksek Okulu

Radyo Tv Programcılığı Tam Burslu

Özel Marmara Fen Lisesi 2016 Lisans Yerleştirme Sınavı Sonuçları
ADI SOYADI

ÜNİVERSİTE

FAKÜLTE

BÖLÜM

1 SENA BORBOR

Boğaziçi Üniversitesi

Fen-Edebiyat Fakültesi

Moleküler Biyoloji Ve Genetik (İngilizce)

2 BEYZA ŞİŞİK

Maltepe Üniversitesi

Tıp Fakültesi

Tıp (İngilizce)

3 YİĞİT ALİ AKGÜN

İstanbul Teknik Üniversitesi

Mimarlık Fakültesi

Peyzaj Mimarlığı (İngilizce)

4 ALİ ERKMEN NAZLIER

Kocaeli Üniversitesi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat

5 GÜRSEL YAREN YEŞİLBAŞ

Maltepe Üniversitesi

Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fak.

Endüstri Mühendisliği (İngilizce) %50

6 SEZAİ KAAN ÜNAL

Mef Üniversitesi

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) %50

7 MUHAMMET MERT KÖROĞLU

Bahçeşehir Üniversitesi

Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fak.

Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) %50

8 AHMET ERAY İNANIR

Özyeğin Üniversitesi

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği (İngilizce) %25 Burslu

9 ALMİRA MAHMUTÇEBİ

Maltepe Üniversitesi

Mimarlık Ve Tasarım Fakültesi

Mimarlık (İngilizce) %25 Burslu

10 MELİKE ASENA YILDIRIM

Özyeğin Üniversitesi

Mimarlık Ve Tasarım Fakültesi

Mimarlık

11 GAYE YAMAN

İstanbul Bilgi Üniversitesi

Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Psikoloji (İngilizce)

12 BİLGE NAZ GÜLSOY

Yeditepe Üniversitesi

Mühendislik Fakültesi

Endüstri Ve Sistem Mühendisliği (İngilizce)

