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YELKEN ŞAMPİYONUMUZ

RÜZGAR SÖRFÇÜMÜZ JEREMY ZALMA

Beste Yabanoğlu Is Riding High

Marmarian Wind Surfer Jeremy Zalma

2 9-30 Eylül 2018 tarihlerinde Marmara Yelken Kulü-
bünün Bostancı’ düzenlediği yarışlarda, geçen yılın 
İstanbul ve Türkiye şampiyonu 10/C sınıfı öğrenci-

miz Beste Yabanoğlu; 4.7 lazer klasmanda kızlarda 1., 
genel junior ve genel klasman ise 3. olmuştur. Öğrencimi-
zi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

2 6 Kasım-1 Aralık 2018 
tarihlerinde Bodrum 
Yalıkavak’ta yapılan 

“Rüzgar Sörfü Atatürk Kupa-
sı” yarışlarında 11A sınıfı öğ-
rencilerimizden Jeremy Ber-
ke Zalma genç erkeklerde 2., 
genel klasmanda 3. olmuştur

Last year’s champion of Istanbul and Turkey of the 
races organized by Marmara Sailing Club in Bostancı on 
September 29-30th, 2018, Marmara College 10th grade 
student Beste Yabanoğlu has won the first prize in girls 
4.7 laser class and the third prize in general junior and 
general classes.

Jeremy Berke Zalma from 
class 11-A came in the 2nd in 
men’s junior category and the 
3rd in general classification 
in the “Wind Surfing Atatürk 
Cup” races, held in Bodrum, 
Yalıkavak between November 
26 and December 1, 2018.
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Marmara Private College students competed in the 
“School Sports Youth Swimming City Contest” on January 
8-9, 2019 at Burhan Felek Swimming Pool. Our student 
Barkın Köse came fifth in 50 m and 100 m breaststroke. 
Our students 
represented our 
school in the contest 
successfully.

We congratulate 
all our athletes 
and teachers who 
participated in the 
contest and wish 
them success.
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12-C sınıfı öğrencimiz Bahadır Özen, 6-9 Aralık 2018 
Tarihlerinde “Avrupa Bireysel Hızlı, Yıldırım ve 960 
Satranç Şampiyonası” için Makedonya’daydı.

Avrupa Bireysel Yıldırım Şampiyonasında rating sırala-
masında dünyada 18. olan Çek Büyük Usta David Na-
vara’yı yenen Bahadır 2500 puanın üzerine çıktı. “Avrupa 
Bireysel Hızlı Şampiyonası”nda da 9 maçta 7 puan alarak 
eş puanla Avrupa 16.sı oldu. Aynı tarihlerde “Avrupa Bi-
reysel 960 ( Fischer Random ) Turnuvası”nda 9 maçta 7 
puan alarak Avrupa 2.si oldu. Öğrencimiz Bahadır’ı kutlar 
başarılarının devamını dileriz.

Our student Bahadır Özen, from class 12-C, was in 
Macedonia to attend the “European Individual Rapid, 
Blitz and 960 Chess Championships” on December 6-9, 
2018.
Bahadır beat the Czech master David Navara, who is the 
18th in the world chess ranking, to go over 2500 points 
in the European Individual Blitz Chess Championship. 
He shared 16th place in the “European Individual Rapid 
Championship” by earning 7 points in 9 matches. At the 
same time, he won 2nd place in the “European Individual 
960 (Fischer Random) Tournament” by earning 7 points 
in 9 matches. We congratulate our student Bahadır and 
wish him a continued success. 

ULUSLARARASI AVRUPA GENÇLİK 
PARLAMENTOSU’NDA EFE TAN ÇIBIKÇI ÜLKEMİZİ 

BAŞARIYLA TEMSİL ETTİ

OKUL SPORLARI GENÇLER YÜZME İL BİRİNCİLİĞİ

BAHADIR ÖZEN SATRANÇTA AVRUPA 2.Sİ

Exalting Success From Efe Tan Çıbıkçı

School Sports Youth Swimming City Contest

Bahadır Özen Won 2nd Place at the European Chess Champinship

Ö zel Marmara Koleji öğrencilerimiz 08-09 Ocak 
2019 tarihlerinde Burhan Felek Yüzme Havuzu’n-
da düzenlenen “Okul Sporları Gençler Yüzme İl 

Birinciliği Müsabakaları” na katılmıştır. Öğrencilerimizden 
Barkın Köse 50 metre ve 100 metre kurbağalamada İs-
tanbul 5.si olmuştur. Öğrencilerimiz yarışlarda kurumumu-
zu en iyi şekilde temsil etmişlerdir.

Müsabakalarda emeği geçen öğretmenlerimizi ve spor-
cularımızı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

Yarışmaya katılan sporcularımız: 
Our athletes:

Alkış Bartu Tekin
Barkın Köse
Baran Efendioğlu
Ali Boran Urak
Ziya Kaan Gül
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Özel Marmara Fen Lisesi 11. sınıf öğrencisi ve EYP 
Kulübü üyesi Efe Tan ÇIBIKÇI, 14-22 Temmuz 2018 
tarihinde Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta gerçekle-
şen 87.Uluslararası Avrupa Gençlik Parlamento-

su’nda ülkemizi Türkiye delegesi olarak başarıyla temsil etti.

Litvanya’da sekiz gün süren konferans programında “Avru-
pa gençlerinin zihinsel sağlığını iyileştirmek için nasıl adım-
lar atılabilir ?” konusuna ilişkin yürütülen çalışmalarda görev 
alan Efe Tan Çıbıkçı’nın, komitesi ile birlikte hazırladığı çözüm 
yollarını içeren raporu Avrupa Birliği’ne gönderildi. 

Türk Büyükelçi Aydan Yamacan ve yönetim yetkililerinin, Tür-
kiye’yi temsil eden delegasyonu tebrik etmek için düzenle-
dikleri akşam yemeğine katılan öğrencimiz Efe tan Çıbıkçı: 
“Avrupa’nın geleceğine ilişkin sorunlara çözümler üreten 
Avrupa Gençlik Parlamentosunda Türkiye’yi temsil etmenin 
mutluluğunu ve onurunu yaşıyorum.” dedi.

EYP(Avrupa Gençlik Parlamentosu) Kulübüne, tarih öğretme-
ni Zülal EROĞLU ve İngilizce öğretmeni Sitem SİPAHİ danış-
manlığında katılan ve 21.Ulusal Avrupa Gençlik Parlamento-
su’nda (21st National Selection Conference of EYP Turkey) 
yüzlerce öğrenciyi geride bırakarak Türkiye’yi Avrupa’da 
temsil eden Efe Tan ÇIBIKÇI’yı uluslararası üstün başarısın-
dan dolayı tebrik ediyoruz.

Marmara Private Science High School student Efe Tan Çıbıkçı 
represented our country successfully in the International 
European Youth Parliament.

Marmara Private Science High School 11th grade student and 
EYP club member Efe Tan Çıbıkçı, represented Turkey in the 
87th International European Youth Parliament Session that 
took place in Lithuania’s capital Vilnius on July 14-22nd.

Efe Tan Çıbıkçı participated in the studies at the conference 
program that lasted for eight days in Lithuania with the theme; 
“What steps can be taken to improve the mental health of 
European youth?”. His report that he prepared with his 
committee regarding the solutions was sent to the European 
Union. Efe Tan Çıbıkçı has shone amongst hundreds of other 
students to represent Turkey in the 21nd Youth Parliament with 
the guidance of History Teacher Zülal Eroğlu and English 
Teacher Sitem Sipahi and he participated in the dinner event 
organized by Turkish ambassador Aydan Yamacan stating 
that he has been honored and delighted to have represented 
Turkey in the European Youth Parliament that produces 
solutions regarding the future problems of Europe. 
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İstanbul Marmara Private College 
participated in the National Youth 
Education Forum organized by Üsküdar 
American Academy on Oct 19-22nd, 
2018, with 10 students under the 
guidance of EYP Club advisers Zülal 
Eroğlu and Sitem Sipahi.
At the opening ceremony of the forum 
that started with orientation and team 
building activities, students have 
participated in the interview of TV 
producer Enver Aysever titled “The 
Effects of Technology on the Youth”. 
Students who came together at 
UAHSEF’18 to discuss Turkey’s 

economic, social, cultural, technological, 
internal affairs, foreign affairs, healthcare 
system, and education system problems 
were solution oriented. After that, 
students shared the problems with the 
other delegates in their committees and 
presented their draft solution suggestions 
at the board meeting sessions.
Students who participated in UAHSEF 
(Efe Deniz Şencan, Doğa Tatlı, Çağıl 
Erser, Kaan Deniz Şahiner, Aysha 
Koçtürk, Ece Bakbaşa, Zelal İlbak, 
Selina Keser, Onur Özülke, Çağla Civan) 
were awarded with certificates for their 
successful work.

MARMARA EYP KULÜBÜ ÖĞRENCİLERİ ÜALEF 2018’DE

PAMUN PARİS MODEL BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KONFERANSI

Marmara Eyp Club Students at UAHSEF 
(Üsküdar American Academy Education Forum) 2018

Pamun Paris Model United Nations Conference

Ö zel Marmara Koleji CAS 
programı kapsamında 
29 Kasım-2 Aralık 2018 

tarihleri arasında Fransa’nın Pa-
ris kentinde Paris Amerikan Ko-
leji’nin düzenlediği “Model Bir-
leşmiş Milletler” toplantısındaydı. 
Birleşmiş Milletler toplantılarının 
özgün bir simülasyonu olan bu 
toplantılar, öğrencileri küresel 
sorunlara dünya diplomasisi 
içinde çözüm önerileri üretmeye 

yönlendirerek kişisel gelişim, dil 
gelişimi, kültürel gelişim, strate-
ji geliştirme, Birleşmiş Milletler 
kural ve prosedürlerini öğrenme 
gibi pek çok konuda deneyim ka-
zanma olanağı sağlar. 

Akademik Koordinatör ve Mü-
dür Baş Yardımcısı Nur Şahin 
gözetiminde çeşitli kademeler-
den öğrencilerimiz konferansa 
hazırlandılar. Mert Kırlı, Mina Ay-
doğan, Melisa Eren, Mina Eren, 
Aysha Koçtürk, Ceren Özselanik 
ve Emre Özler Belarus delegesi; 
Zeynep Erzincan ise Avusturya 
delegesi olarak farklı komitelerde 
görev aldılar. Öğrencilerimiz kon-
ferans saatleri dışında kalan za-
manlarda Paris’in gözde ve tarihi 
mekanlarını ziyaret etme fırsatı 
da buldular.

Within the scope of CAS 
Program, Marmara Private 
College was at the “Model 
United Nations” meeting 
organized by Paris 
American College in Paris, 
France between November 
29 and December 2, 2018. 
These meetings, which are 
genuine simulations of the 
United Nations meetings, 
enable students to gain 
experience in many 
areas such as personal 
development, language 
development, cultural 
development, developing 
strategies, and learning 
the United Nations rules 
and procedures by leading 
them to develop solutions 
to global problems within 

the scope of world 
diplomacy.
Our students from different 
grades were prepared 
for the conference under 
the supervision of the 
Academic Coordinator and 
Vice Principal, Nur Şahin. 
Students participated 
in different committees. 
Mert Kırlı, Mina Aydoğan, 
Melisa Eren, Mina Eren, 
Aysha Koçtürk, Ceren 
Özselanik and Emre Özler 
participated as delegates 
of Belarus while Zeynep 
Erzincan participated as 
a delegate of Austria. Our 
students also had the 
opportunity to visit Paris’s 
favorite and historical sites 
in their spare time. 

Ü sküdar Amerikan Lisesi tarafından 
19- 22 Ekim 2018 tarihlerinde dü-
zenlenen Ulusal Gençlik Eğitim 

Forumuna; Özel İstanbul Marmara Koleji, 
EYP Kulübü danışman öğretmenleri Zülal 
Eroğlu ve Sitem Sipahi rehberliğinde 10 
öğrencisiyle katıldı.
Oryantasyon ve takım oluşturma çalış-
maları ile başlayan forumun açılış töre-
ninin ardından öğrencilerimiz gazeteci 
ve televizyon program yapımcısı Enver 
AYSEVER’in “Teknoloji ‘nin Gençler Üze-
rindeki Etkisi ”hakkında yaptığı söyleşiye 
katıldılar.

ÜALEF’18 Forumu’nda, ekonomi, sos-
yal, kültürel, teknoloji, iç işleri, dış işleri, 
sağlık, eğitim gibi birçok alanda Tür-
kiye’nin sorunlarını tartışmak üzere bir 
araya gelen öğrenciler, ülke sorunlarına 
çözüm odaklı yaklaştı. Ardından sorun-
ları komitelerdeki diğer delegelerle pay-
laşan öğrenciler, çözüm önerilerini taslak 
haline getirerek genel kurul oturumla-
rında sundu.ÜALEF’18’ e katılan; Efe 
Deniz Şencan, Doğa Tatlı, Çağıl Erser, 
Kaan Deniz Şahiner, Aysha Koçtürk, Ece 
Bakbaşa,Zelal İlbak,Selina Keser,Onur 
Özülke,Çağla Civan isimli öğrencilerimiz 
yürüttükleri başarılı çalışmalardan dolayı 
sertifika almaya hak kazandılar.

ASTRAKHAN-İSTANBUL 
KARDEŞLİĞİ

The Friendship Between Astrakhan and 
İstanbul

M armara Eğitim Kurumları, uluslararası projelerle sınır-
lar ötesindeki öğrencileri birbirleriyle buluşturmaya 
devam ediyor.

Marmara Koleji, “SU” temalı “Linguistik ve Kültürel AFS De-
ğişim Programı” çerçevesinde Rusya’dan gelen “Astrakhan 
Linguistic Gymnasium” okulunu 10-18 Aralık tarihlerinde mi-
safir edecek.
Farklı kültürleri tanıyarak saygı göstermeyi ve iki ülke arasın-
daki dostluk bağlarını güçlendirmeyi amaçlayan proje, İngi-
lizce olarak yürütülecek böylece öğrenciler bir araya gelerek 
İngilizcelerini ve problem çözme becerilerini geliştirici faali-
yetlerde bulunacak.
Okulumuz 11.12.2018 Salı günü konuk öğretmen ve öğrenci-
leri Hasan Ali Yücel salonunda görkemli bir törenle karşıladı. 
Folklorik dansları, şarkıları ve sunumları ile kendi kültürlerini 
birbirlerine tanıtan Rus ve Türk öğrenciler heyecanlı ve gu-
rurluydular. İkinci yabancı dil olarak Türkçe de öğrenen Rus 
öğrenciler İngilizce sunumların yanında yaptıkları Türkçe su-
numlarla da sempati toplayıp alkış aldılar.

Marmara Education Institutions bring students beyond 
borders together through international projects.
Marmara College will host Russian “Astrakhan Linguistic 
Gymnasium” school between December 10-18, as a part 
of “WATER” themed “Linguistic and Cultural AFS Exchange 
Program”. 
The project, which aims to allow the students to recognize 
the different cultures and strengthen the bonds of friendship 
between the two countries, will be conducted in English. 
Students will have the opportunity to develop their English 
and problem solving skills.
Our school welcomed the guest teachers and students 
in Hasan Ali Yücel Hall on Tuesday, December 11, with 
a magnificent ceremony. Russian and Turkish students, 
who introduced their cultures to each other with folkloric 
dances, songs and presentations, were excited and proud. 
Russian students, who learned Turkish as a second foreign 
language, received sympathy and applause for their Turkish 
presentations, in addition to their English presentations.

YUNANİSTAN’DAKİ KARDEŞ 
OKULLARIMIZLA İŞ BİRLİĞİMİZ 

DEVAM EDİYOR 2018-2019 
ARMABEY PLANLAMA 

TOPLANTISI
Our Cooperation with Our Sister Schools 
in Greece Continue 2018-2019 Armabey 

Planning Meeting

2 004 yı-
l ı n d a n 
beri Yu-

nanistan’daki 
kardeş okulla-
rımız Selanik 
Ar is to te le io 
Koleji ve Ati-
na Montes-
sori Koleji ile 
yürüttüğümüz 
kültürel ve linguistik iş birliği çalışmalarının bu yılki planlama 
toplantısı 27.12.2018’de Türkiye Özel Okullar Derneği toplantı 
salonunda gerçekleştirildi. 
Toplantıya Selanik Aristotelio Kolejinden Okul Müdürü Dimitris 
Grozoudis, Atina Montessori Kolejinden Okul Müdürü Tanasis 
Zachopulou, Vega Kolejlerinden Eğitim Koordinatörü Seden 
Chouseinoglou ve Yabancı Diller Bölüm Başkanı Tuba Tuncay, 
Marmara Kolejinden Liseler Müdürü Mehmet Alkan, Akade-
mik Koordinatör Nur Şahin ve Yabancı Diller Bölüm Başkanı 
Neşe Sarışın katıldılar. 
Yapılan toplantıda; bu sene tema olarak Yunan ve Türk Kültü-
rünün ortak değerlerinin çalışılmasına, her sene olduğu gibi 
okullar arasında öğretmen değişiminin gerçekleştirilmesine 
ve projeyi yürüten öğrencilerin sene sonunda hem Marmara 
Koleji ev sahipliğinde hem de Selanik ve Atina’da bir araya 
gelerek yaptıkları çalışmaların sergilemesine karar verildi. Ay-
rıca, her sene olduğu gibi bu yıl da Selanik’te yapılacak olan 
Model United Nations çalışmasına okulumuz öğrencilerinin 
katılacağı belirtildi.
Since 2004, we have been conducting cultural and linguistic 
cooperation with our sister schools in Greece, Aristotele 
College of Thessaloniki and Montessori College of Athens. 
This year’s planning meeting for this cooperation was held 
in the meeting hall in Turkey Private Schools Association on 
December 27, 2018.
School principal Dimitris Grozoudis from the Aristotelio 
College of Thessaloniki, School Principal Tanasis Zachopulou 
from Montessori College of Athens, Education Coordinator 
Seden Chouseinoglou and Head of Foreign Language 
Department Tuba Tuncay from Vega Colleges, High School 
Principal Mehmet Alkan, Academic Coordinator Nur Şahin 
and Head of Foreign Languages Department Neşe Sarışın 
from Marmara College attended the meeting. 
In the meeting it is decided that this year the common values of 
Greek and Turkish cultures will be studied as the main theme, 
like every year, there will be teacher exchanges between the 
schools. The students in the project will come together in 
Marmara College as well as Thessaloniki and Athens by the 
end of the year to exhibit their works. Moreover, it is stated that 
our students will attend the Model United Nations meeting 
which takes place in Thessaloniki every year.
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RUSYA ASTRAKHANLI KARDEŞLERİMİZİ UĞURLADIK!
We Bid Farewell to Our Brothers and Sisters from Astrakhan, Russia

10-18Aralık 2018 tarihinde Mar-
mara Kolejinde misafir olan Ast-
rakhan Linguistic Gymnasium 

okulu öğrenci ve öğretmenlerini ülke-
leri Rusya’ya yolcu ettik. 

Türkiye-Rusya arasında kısa süreli 
AFS öğrenci değişim projesi çer-
çevesinde lisan ve kültür etkileşimi 
yaşayan öğrencilerimiz, İngilizce ve 
Türkçe ortak dilleriyle sosyal yaşamın 
temel unsurları olan işbirliği, problem 
çözme, dil becerilerini geliştirme; ön 
yargıları aşma, farklı kültür ve bireyle-
re saygı gösterip birlikte yaşayabilme 
becerilerini geliştirme ve iki ülke ara-
sındaki dostluk bağlarını güçlendir-
me imkanı buldular. 

‘SU’ ana temalı programımız, labo-
ratuar, sanat atölyesi, spor alanları, 
derslikler, tiyatro sahnesi ve müzik 
çalışmalarıyla öğrencilerimizde coş-
kulu anlar yaratmış ve işbirliğinin 
hazzını yaşatmıştır.

Marmara Koleji öğrencilerinin ev sa-
hipliği yaptığı bu programda misafir 
öğrenciler, sıcak bir yuva ortamında 
Türk kültürünü tanımak ve İstanbul 
gibi tarihi bir şehri gezip görmekten 
keyif aldıklarını ve ülkelerine sımsıcak 
anılarla döndüklerini belirtmişlerdir.

Öğrencilerimiz 7-13 Nisan tarihlerin-
de Rusya’nın Astrakhan şehrinde ya-
pılacak olan çalışmaların heyecanıy-
la şimdiden hazırlanmaya başladılar.

We saw off the students and teachers 
of Astrakhan Linguistic Gymnasium 
School, who were our guests in 
Marmara College on December 10th 
-18th 2018 to their home, Russia. 
Our students experienced a linguistic 
and cultural interaction as part of the 
short-term AFS student exchange 
project between Turkey and Russia. 
They developed their cooperation, 
problem solving and language skills, 
essential for social life, using both 
English and Turkish languages. They 
also had the opportunity to overcome 
prejudices, respect individuals 
from different cultures, co-exist with 
them and strengthen the bonds of 
friendship between the two countries.
Our students experienced the 
joy of cooperation through the 
program themed “WATER”, which 
included laboratory, art atelier, 
sports, classroom, theatre and music 
activities.
In this program,hosted by Marmara 
College students, guest students 
said that they enjoyed experiencing 
Turkish culture in a warm environment 
and visiting a historical city like 
Istanbul. They also stated that they 
would return to their country with 
warm memories.
Our students have already started 
preparing for the activities, which will 
take place in Astrakhan, Russia on 
April 7th -13th with great enthusiasm.
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MARMARA KOLEJİ EYP KULÜBÜ ÖĞRENCİLERİ 
AVRUPA GENÇLİK PARLAMENTOSU 2.OKULLAR 

GENÇLİK KONFERANSI’NA KATILDI
Marmara College Eyp Club Students Attended the 2nd School Session of 

European Youth Parliament Conference

M armara Koleji EYP Kulübü öğrencileri 14 – 17 Aralık 
2018 tarihlerinde EYP Türkiye ekibi tarafından orga-
nize edilen Eyüboğlu Okulları’nın ev sahipliği yaptı-

ğı, resmi dili İngilizce olan “2nd School Session of European 
Youth Parliament (EYP) Turkey” konferansına katıldılar.

Alinda Ohotski (TR), Matthias Schwertner (AT), Hannes Ahlvin 
(SE) ve Nikos Pavlos Kotzias (EE) başkanlığında gerçekleşen 
forumda “Bağları Dengelemek” teması çerçevesinde Avrupa 
Birliği üye ülkelerinin ekonomi, eğitim, politika, endüstri, sos-
yal, teknoloji, hukuk ve çevre ile ilgili durumları tartışıldı. 

Avrupa Birliği (AB) Türkiye delegasyon başkanı ve Avrupa 
Birliği Türkiye Elçisi Christian Berger konferansın açılış töre-
nine onur konuğu olarak katılarak Avrupa Birliği ve Türkiye 
ilişkileri hakkında değerlendirmelerde bulundu. 

Dört gün süren konferans sürecinde okulumuzu temsil eden 
öğrencilerimiz AB ve EYP ile ilgili çeşitli seminer ve eğitim 
faaliyetlerine katıldılar ve aynı zamanda komitelerini temsilen 
yaptıkları konuşmalarla da dikkatleri üzerlerinde topladılar. 
Ulusal Seçimler sonucunda Litvanya’da Türkiye’yi temsil et-
miş olan öğrencimiz Efe Tan Çıbıkçı yine bir başarıya imza 
atarak konferansta “Medya Sorumlusu” olarak görev aldı.

EYP Kulübü Danışman öğretmenleri Zülal Eroğlu ve Sitem Si-
pahi danışmanlığında konferansa katılan ve sertifika almaya 
hak kazanan kulüp öğrencilerimiz; Candan Oran, Elif Buse 
Erdoğan, Deniz Şahinoğlu, Zeynep Erzincan, Efe Deniz Şen-
can, Doğa Şevval Turan, Begüm Karahasanoğlu’nu tebrik 
eder başarılarının devamını dileriz.

Marmara College EYP Club students attended the “2nd 
School Session of European Youth Parliament (EYP) Turkey” 
organized by EYP Turkey team and hosted by Eyüboğlu 
Schools on December 14-17, 2018. The official language of 
the conference was English.
Economic, educational, political, industrial, social, 
technological, environmental and law issues of European 
Union countries were discussed in the forum led by Alinda 
Ohotski (TR), Matthias Schwertner (AT), Hannes Ahlvin (SE) 
and Nikos Pavlos Kotzias (EE) within the framework of the 
theme “Balancing the Ties”. 
The Head of the European Union delegation of Turkey and 
European Union Ambassador of Turkey Christian Berger 
attended the opening ceremony of the conference as the 
guest of honor and evaluated the relationship of Turkey and 
the European Union. 
During the four-day conference, students participated in 
various seminars and training activities on the EU and EYP, 
and attracted the participants’ attention with the speeches 
they made to represent their committees. Efe Tan Çıbıkçı, 
who successfully represented Turkey in Lithuania as a result 
of the National Elections and became the “Media Manager” 
of the conference.
We’d like to congratulate our students, Candan Oran, Elif 
Buse Erdoğan, Deniz Şahinoğlu, Zeynep Erzincan, Efe Deniz 
Şencan, Doğa Şevval Turan and Begüm Karahasanoğlu, 
who attended the conference and earned their certificates 
under the guidance of EYP Club advisors Zülal Eroğlu and 
Sitem Sipahi, and wish them a continued success.



8 9

M armara Eğitim Kurumları bünyesin-
de 2013-2014 eğitim-öğretim yılın-
da oluşturulan sosyal sorumluluk 

projesi kapsamındaki “Best Buddies Turkey 
Kulübü”, bu yıl da 05.10.2018 Cuma günü 
itibariyle çalışmalarına başladı. 
“Best Buddies”, Anthony Kennedy Shriver 
tarafından 1989’da ABD’de, programın 50. 
uygulama noktası olan “Best Buddıes Tur-
key” de 2011’ de Türkiye’de kuruldu. “Best 
Buddies”, dünya çapında çalışmalarının 
1500’ünü ortaokul, lise ve üniversite bölümlerinde sürdüren, 
950.000 gönüllüsü bulunan uluslararası sosyal bir projedir. 
Okulumuz, 05.10.2018 tarihinde, AYDER (Alternatif Yaşam 
Derneği) bünyesinde çalışmalarını sürdüren “Best Buddies 
Turkey” projesinin resmi program koordinatörü Sayın Fidan KA-
RAAHMETOĞLU’nu ağırladı. Öğrencilerimizle gerçekleştirilen; 
zihinsel ve gelişim engelli, aynı zamanda sosyal dezavantajlı 
bireylerin toplumda kabul görmeleri ile ilgili farkındalık yaratma 
konulu bir tanıtım seminerinin ardından, gönüllü proje destekçi-
si öğrencilerimiz ve Best Buddies Kulübü öğretmenlerimiz Me-
lek KARAHAN ile Damla ULUÖZ MEMİŞ “Mediha Turhan Tansel 
Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi” ile çalışmalarına başladı. 
2018 Kasım ayı içerisinde de proje destekçisi gönüllü öğrenci-
lerimizin “Engelliye, Doğru Yaklaşım ve Liderlik Eğitimi” konulu 
seminerlere katılımları planlanmaktadır. 

The “Best Buddies Turkey Club” established 
at Marmara Education Institutions in 2013-
2014 academic year as a part of a social 
responsibility project, works hard this year, too. 
“Best Buddies” was established in 
the USA in 1989 by Anthony Kennedy 
Shriver while “Best Buddies Turkey” was 
established in the 50th application area 
of the programme, Turkey, in 2011. “Best 
Buddies” is an international social project 

that has 950 thousand volunteers and works worldwide in more 
than 1500 secondary schools, high schools and universities. 
Marmara Education Institutions hosted Fidan Karaahmetoğlu 
on October 5th 2018, who is the official program coordinator 
of “Best Buddies Turkey” project that carries on its works in 
AYDER (Alternative Life Association). After the seminar themed 
“Providing acceptance as well as creating awareness in the 
society for mentally and physically disabled individuals who are 
also socially handicapped” was carried out with the students, 
volunteer students supporting the project and Best Buddies 
Club teachers Melek Karahan and Damla Uluöz Memiş initiated 
the cooperation with “Mediha Turhan Tansel Special Training 
Application Center”. In November 2018, volunteer students 
supporting the project participated in the “Right Approach to 
the Disabled and Leadership Training” seminars.

TOPLUMSAL PROJELER
Social Projects

TOPLUMSAL PROJELER
Social Projects

BEST BUDDIES TURKEY KULÜBÜ TANITIM ETKİNLİĞİ

BEST BUDDİES TURKEY KULÜBÜ EĞİTİMLERİ DEVAM EDİYOR…

Best Buddies Turkey Club Publicity Event

Best Buddies Turkey Club Trainings Continue

M armara Eğitim Kurumları bünyesinde, gönüllülük esa-
sıyla 2013-2014 eğitim – öğretim yılında başlatılan sos-
yal sorumluluk projemiz bu yıl da Best Buddies Kulübü 

danışman öğretmenleri Melek KARAHAN ve Damla ULUÖZ-
MEMİŞ rehberliğindeki 15 gönüllü öğrencimizle birlikte devam 
etmektedir. 

Okulumuz, 05.10.2018 tarihinde, AYDER (Alternatif Yaşam Der-
neği) bünyesinde çalışmalarını sürdüren “Best Buddies Turkey” 
projesinin resmi program koordinatörü Sayın Fidan KARAAH-
METOĞLU’nu ağırlamış; toplum içerisinde zihinsel ve gelişim 
engelli aynı zamanda sosyal dezavantajlı bireylerin kabul gör-
meleri ile ilgili tanıtım semineri gerçekleşmişti. 

24.10.2018 Çarşamba günü, okulumuz bir kez daha AYDER’i 
ağırladı ve Sayın Fidan KARAAHMETOĞLU’nun “Engelliye Doğ-
ru Yaklaşım” semineriyle; bu konuda farkındalık yaratma yolun-
da bir adım daha atılarak projemizin 2. aşaması da tamamlan-
mış oldu.

Projemizin 3. aşaması 07.11.2018 Çarşamba günü gerçekleşe-
cek olup, “Liderlik” semineri için okulumuz Sercan DUYGAN ve 
Selim ERAYDIN’I konuk edecektir.

Kulübümüzün eğitim seminerleri süreci tamamlandıktan sonra I. 
dönem içerisinde Mediha Turhan Tansel Özel Eğitim İş Uygula-
ma Merkezi öğrencileri ile okulumuz gönüllü öğrencileri arasın-
da eşleşme töreninin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Our voluntary social 
responsibility project, 
established at 
Marmara Education 
Institutions in the 
2013-2014 Academic 
Year, continues with 
15 volunteer students 
in the Best Buddies 
Club, and with the guidance of the club’s guide teachers; Melek 
Karahan and Damla Uluöz Memiş.
Our school hosted Fidan Karaahmetoğlu, who is the official 
program coordinator of “Best Buddies Turkey” project, in AYDER 
(Alternative Life Association), on October 5th 2018. A publicity 
seminar was held about the acceptance of individuals with 
mental and developmental disabilities, who are also socially 
disadvantaged, within the society.
On Wednesday, October 10, 2018, our school hosted AYDER 
once again. With Ms. Karaahmetoğlu’s “The Right Approach to 
the Disabled” seminar, we took another step to raise awareness 
about this issue and completed the 2nd phase of our project.
The 3rd phase of our project will take place on Wednesday, 
November 7, 2018. Our school will be hosting Sercan DUYGAN 
and Selin ERAYDIN for the “Leadership” seminar.

“HAYALİMİ PAYLAŞ KARAOKE YARIŞMASI”
“GEL BİR ŞARKI DA SEN SÖYLE”

“Share My Dream Karaoke Contest”
“Come And Sing A Song!”

Ö zel Marmara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci-
leri, okullarında yıllardır başarıyla yürüttükleri “Hayalimi 
Paylaş” projesi kapsamında, bir çocuğun daha hayalini 

gerçekleştirebilmek için “Gel Bir Şarkı da Sen Söyle” sloganıyla, 
28 Aralık 2018 Cuma günü, öğrencilerin yanı sıra öğretmenleri-
nin de yarıştıkları bir “Karaoke Yarışması” düzenlediler.

Sunuculuğunu Meslek Lisesi 11 A sınıfından Berfin Aladağ’ın 
yaptığı, “Gel Bir Şarkı da Sen Söyle” sloganıyla hazırlanan ya-
rışmaya öğrencilerin yanı sıra Marmara Eğitim Kurumları öğret-
menleri de katıldılar. Yarışmanın jüri üyeliğini Müzik öğretmeni 
Nursel Valandova, Coğrafya öğretmeni Derya Keçeci ve dün-
yaca ünlü sihirbazlardan aldığı eğitimler ve büyük adanmışlık 
gerektiren çalışma temposuyla, en büyük tutkusunu genç yaş-
ta profesyonel mesleğine dönüştüren, son projesi “Sleight of 
Mind” ile Türkiye’de sihir dünyasında adından en sık söz ettiren, 
aynı zamanda Marmara Meslek Lisesi 2010 yılı mezunu olan 
Doruk Sayar yaptı.

Özel Marmara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, 
Marmara Eğitim Kurumlarında öğretmenleri Zerrin Dinga önder-
liğinde “Hayalimi Paylaş” projesini yürütmektedirler. Türkiye’de 
bu projeyi yürüten tek lisenin öğrencileri olan Özel Marmara 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, şu ana kadar 
birçok çocuğun hayallerini gerçekleştirirken gözlerindeki pırıl-
tıyı görme şansını da yakalamışlardır. Hayalimi Paylaş Projesi, 
merkezi Amerika’da bulunan Make a Wish/Bir Dilek Tut Türkiye 
Derneğinin 3-18 yaşları arasındaki, hayati hastalık taşıyan ço-
cukların, en büyük hayallerini “Yaşama gün katamazsınız ama 
güne yaşam ekleyebilirsiniz” sloganıyla bir gün içinde gerçek-
leştirerek yaşama tutunmalarını sağlarken, gönüllülük bilincini 
arttırma amacıyla lise ve üniversitelerde yürüttüğü bir sosyal 
sorumluluk projesidir.

Students of Marmara Private Anatolian Vocational High School 
organized a “Karaoke Contest” on Friday, December 28, 
2018, in order to make one more child’s dreams come true 
for the purpose of “Share My Dream” project, which they’ve 
been carrying out for years with great success. The motto of 
the contest was “Come and Sing a Song!” and not only the 
students, but also the teachers were contestants. 
Berfin Aladağ from Vocational High School class 11 A was the 
host of the contest. Teachers of Marmara Education Institutions 
competed in the contest, themed “Come and Sing a Song!”, as 
well as the students. The jury consisted of music teacher Nursel 
Valandova, geography teacher Derya Keçeci and Marmara 
Private Vocational High School 2010 graduate Doruk Sayar, 
who received his training from world renowned illusionists, 
transformed his greatest passion into his profession at an early 
age, made his mark with his last project “Sleight of Mind” in the 

illusion world of Turkey and works with great dedication.
The students of Marmara Private Anatolian Vocational High 
School carry out the “Share My Dream” project under the 
guidance of their teacher, Zerrin Dinga. Marmara Private 
Anatolian Vocational High School is the only high school in 
Turkey which carries out this project. While making children’s 
dreams come true, the students have also had the chance to 
see the children’s eyes shine with happiness. “Share My Dream” 
Project is a social responsibility project which aims to make the 
greatest dreams of children, who have life-threatening illnesses 
and who are between the ages 3-18, come true in one day to 
make them hold on to life, with the motto “You can’t add days 
to a lifetime but you can add life to the days”. The project is 
conducted in high schools and universities to raise awareness 
for volunteering by Make A Wish Foundation Turkey, which has 
its headquarters in the USA.
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Within the scope of the Marmara Private Education Institutions 
Social Responsibility Projects, an 
aid campaign was initiated with the 
contribution of our high school orchestra 
Group Aperion.
The materials needed for the music 
room of Ömer Halisdemir Primary 
School in Erciş, Van, will be provided 
by the donations at the music concerts, 
which will take place in the foyer area of 
our school on November, 26-30.
We thank all of our students and teachers 
who provide support.

Ö zel Marmara Eğitim 
Kurumları Sosyal So-

rumluluk Projeleri kapsa-
mında, Lise Orkestramız 
Grup Aperion’un katkıla-
rıyla bir yardım kampanya-
sı başlatıldı.

26-30 Kasım tarihleri arasında okulumuz fuaye alanında gerçek-
leştirilecek müzik dinletilerinde yapılan bağışlar ile Van Erciş’de-
ki Ömer Halisdemir İlkokulu müzik odası için gerekli malzemeler 
temin edilecektir.

Destek veren tüm öğrenci ve öğretmenlerimize teşekkür ederiz.

TOPLUMSAL PROJELER
Social Projects

“NOTALARIMIZ DUYARLI, YARDIMLARINIZ DEĞERLİDİR.”
“Our Notes are Sensitive, Your Support is Valuable”

B eş yıl önce öğrencimiz ile 
yürütmeye başladığımız 
“Engelli ve Sosyal Deza-

vantajlı Gençlerle El Ele” proje-
mizi 2018 -2019 eğitim-öğretim 
yılında Best Buddies Turkey prog-
ramı içerisinde yer alarak bütün 
enerjimizle devam ettiriyoruz. He-
defimiz, beş yıl önce kurduğumuz 
“Engelsiz Düşler” kulübündeki 
gönüllülük çalışmalarımızı sosyal 
projelerle zenginleştirmek ve yürüttüğümüz çalışmalarımızı ge-
liştirmektir. Bu amaçla Özel Marmara Eğitim Kurumlarının ulusla-
rarası bir sivil toplum girişimi olan toplumdaki zihinsel ve gelişim 
engelli bireyleri oldukları gibi kabul etme ve kabul görme yolun-
da adım atılmasına aracı olan Best Buddies Turkey programına 
bu yıl da gönüllülerimiz ile birlikte devam etmenin gururunu ya-
şıyoruz. 
Yolculuğumuza beş yıl önce arkadaşımız Elif Daşdemir öncülü-
ğünde altı arkadaşımızın, engelli ve sosyal dezavantajlı gençle-
re kültür ve sanat eğitimlerinin verildiği Düşler Akademisindeki 
gönüllü çalışmaları ile başladık. Soyut kurguların somut hale 
dönüştüğünü görmenin verdiği sevinçle yolumuza bu yıl on beş 
öğrencimizle devam ediyoruz. Beşinci yılımızda Özel Marmara 
Eğitim Kurumları bünyesinde bu projeyi kardeş okul olarak Me-
diha Turhan Tansel Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitim Merkezi 
ile yürütmenin mutluluğunu yaşıyoruz.
09.01.2019 Çarşamba günü Marmara Eğitim Kurumlarında be-
şincisini yaptığımız eşleştirme töreninde, gönüllü öğrencilerimiz 
ile buddieleri eğlenceli anlar yaşadıktan sonra hep birlikte tanış-
ma yemeği yenildi. Törenin sonunda Marmara Eğitim Kurumları, 
başarı ile devam ettirdiği Best Buddies Turkey projesinin akredi-
tasyonluk sertifikasını, Best Buddies Turkey Program Koordina-
törü Sayın Fidan KARAAHMETOĞLU’nun elinden kulüp rehber 
öğretmenleri Melek KARAHAN ve Damla ULUÖZ MEMİŞ kurum 
adına teslim aldılar. 
2018-2019 eğitim-öğretim yılında projemizin dört adet toplu et-
kinliğinin yapılması planlanmıştır. Bunun ilk adımı olarak Mediha 
Turhan Tansel Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitim Merkezi zi-
yaret edilip, öğrencilerimiz buddielerinin derslerine girip, birlikte 
vakit geçireceklerdir.

We started the “Hand to Hand 
with the Disabled and Socially 
Handicapped Youth” with our 
students five years ago. Our 
projects continues with a great 
energy in 2018-2019 academic 
year by taking part in the Best 
Buddies Turkey program. Our 
goal is to develop our projects 
and enrich our volunteering 
activities, which we have started 

five years ago when we established the “Undisabled Dreams” 
club, with social projects. We are proud to take our place in Best 
Buddies Turkey Program, which is an international NGO initiative 
of Marmara Private Education Institutions and an intermediate 
project that aims to enable the acceptance of the mentally and 
physically disabled in the society, with our volunteers again this 
year.
We started our journey five years ago with the volunteering 
activities of six of our students, led by Elif Daşdemir. These 
activities took place in Düşler Akademisi (Dreams Academy), 
where the disabled and the socially handicapped youth are 
taught culture and art. While celebrating the joy of seeing how 
abstract ideas became tangible activities, we keep up our work 
with fifteen of our students. We are delighted to run this project 
with our sister school Mediha Turhan Tansel Special Training 
Application Center, in its fifth year in Marmara Private Education 
Institutions.
In the fifth matching ceremony that took place in Marmara 
Education Institutions on Wednesday, January 1, 2019, we 
had a meeting dinner after our volunteer students had fun 
moments with their buddies. At the end of the ceremony, club 
advisors Melek Karahan and Damla Uluöz Memiş received 
the accreditation certificate from Best Buddies Turkey 
Program Coordinator Fidan Karaahmetoğlu for the successful 
implementation of Best Buddies Turkey project on behalf of 
Marmara Education Institutions.
We plan to have four planned activities in 2018-2019 academic 
year. The first step will be visiting Mediha Turhan Tansel Special 
Training Application Center. During this visit, our students will 
be guests in their buddies’ lessons and they will spend time 
together.

BEST BUDDIES TURKEY KULÜBÜ EŞLEŞTİRME HABERİ
Best Buddies Turkey Club Matching Ceremony

M armara Eğitim Kurumları amfi tiyatroda yapılan açılış 
töreni ile 2018-2019 eğitim öğretim yılına başladı.

Okul yöneticilerinin konuşmalarının ardından okul 
orkestrasının konseri ile devam eden tören, güzel dilek ve te-
mennilerle sona erdi.

Heyecanla sınıflarına koşan öğrencilerimize mutluluk, sağlık 
ve başarı dolu bir yıl diliyoruz.

The 2018-2019 academic year started for Marmara 
Educational Institutions with the opening ceremony at the 
amphitheater.
After the school administrators’ opening speeches, the 
school orchestra gave a concert and the ceremony ended 
with good wishes for the new academic year.
We wish a year full of happiness, health and success to our 
students.

ETKİNLİKLERİMİZ
Our Activities

AÇILIŞ TÖRENİ
Opening Ceremony

M armara Koleji velileri 29 Ey-
lül 2018 tarihinde düzenle-
nen tanışma toplantısında 

Okul Müdürümüz Mehmet Alkan’ın 
okul kuralları bilgilendirme sunumu, 
rehberlik ve danışma servisinin ço-
cuk İhmali, istismarı ve bağımlılıklar 
hakkında bilgilendirme sunumları-
nın ardından öğretmenlerle tanışma 
fırsatı buldular.

The parents meeting of Marmara 
College took place on September 
29, 2018. During the meeting, 
the parents had the opportunity 
to meet the teachers. Mehmet 
Alkan,the school principal, made 
a speech on school rules. The 
guidance and counselling service 
made an informative presentation 
on child neglect, child abuse and 
addictions.

VELİLERİMİZ ÖĞRETMENLERİMİZ İLE TANIŞTI
Our Parents Meet Our Teachers
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MARMARA EĞİTİM KURUMLARI DÜNYA OKULLARI 
İLE BİRLİKTE “KODLUYOR”

Marmara Educational Institutions Are Coding Along with Other Global 
Schools

6 -21 Ekim 2018 tarihlerinde “Kodlama Haftası” kap-
samında düzenlenen “Hour of Code” (Kodlama Sa-
ati) sayfasındaki etkinliklere Kodlama Kulübümüzle 

birlikte Özel Marmara Kolejinden hazırlık sınıfı ve 9.sınıfla-
rımız; Özel Marmara Fen Lisesi ile Mesleki ve Teknik Ana-
dolu Lisesinden 9. ve 10. sınıflarımız tüm dünya okulları ile 
birlikte katılım sağladı. 
Students from Coding Club, prep classes and 9th grade 
from Marmara College as well as students from 9th and 
10th grade of Marmara Private Science High School and 
Vocational and Technical Anatolian High School have 
participated in the events that took place on the “Hour 
of Code” page as part of the “Coding Week” on October 
6-21st, 2018, along with students from global schools. 

“MOL GÜNÜ ETKİNLİKLERİ”
“MOLE Day Activities”

2 3 Ekim 2018, Pazartesi günü 8. Ders saatinde, Mar-
mara Eğitim Kurumları Lise Fen ve Matematik Bölümü 
tarafından “Dünya Mol Günü” etkinliği düzenlendi. Kim-

ya öğretmenleri Fulya Dinçtürk Gücük ve Elif Çınar›ın organi-
zatörlüğünde gerçekleşen etkinlik için 11 IB sınıfı öğrencileri 
tarafından “Mol nedir?” adlı eğlenceli ders anlatım etkinliği ve 
deneyler yapıldı. Gün boyunca teneffüslerde çeşitli tarzlarda 
mol ile ilgili eğitici şarkılar çalındı. 8. Ders saatinde Dr. Avni 
Akyol Konferans Salonunda başlayan mol günü etkinlikleri, 
Kolej öğrencilerinin hazırladığı “mol nedir?” adlı röportaj ile 
başladı. Ardından 11 IB sınıfı öğrencilerinden Göksu ve Zey-
nep, “Mol ve molü nasıl anlamalıyız?” başlıklı bir ders anlatımı 
yaparak arkadaşlarının bu konu ile ilgili bilgilenmesini sağla-
dılar. Daha sonra 11 IB sınıfı öğrencilerinden Nadide ve Zey-
nep, verilen bu bilgileri görselleştirmek için sahnede birçok 
gösteri deneyi gerçekleştirdiler. Son olarak, Fen lisesi öğren-
cilerinin hazırlamış olduğu mol ile ilgili RAP şarkısı ve klibi 
izlendi. Eğlenceli ve eğitici vakit geçiren öğrencilerin mol ile 
ilgili şarkılar eşliğinde yaptıkları danslarla etkinlik son buldu.

Marmara Educational Institutions High School Science and 
Mathematics departments organized a “Mole Day” event on 
Monday, October 23, 2018, in the 8th period.Their chemistry 
teachers Fulya Dinçtürk Gücük and Elif Çınar organized the 
event. 11 IB students performed fun experiments and lectures 
with the topic “What is the mole?”. Various educational songs 
about mole were played during the recesses through the 
day. The mole day event started with the college student’s 

interview regarding the mole in the 8th period at Dr. Avni Akyol 
Conference Hall. Then, 11 IB students, Göksu and Zeynep, 
performed a lecture, with the subject, “The mole, and how we 
should understand it”, to provide information for their friends. 
Afterwards, 11 IB students Nadide and Zeynep performed 

many show experiments on the stage to visualize this 
information. Finally, the rap song video of our Science High 
School students about the mole was watched. After some 
educating and entertaining time, the event ended with the 
students’ dances with songs about the mole.

T ekerlekli Sandalye 
Basketbol Süper Li-
gi’nin 2. haftasında 

Beşiktaş RMK Marine Takımı 
ile 1907 Fenerbahçe Engel-
li Yıldızlar Takımı, 20 Ekim 
Cumartesi günü Süleyman 
Seba Spor Salonu’nda karşı 
karşıya geldi.

Büyük çekişmeye sahne 
olan karşılaşmayı Marmara 
Mesleki ve Teknik Anado-
lu Lisesi öğrencileri baştan 
sonra video kamera ile çekti. 
Profesyonel anlamda ilk çe-
kimlerini 1907 Fenerbahçe 
Engelli Yıldızlar Takımının 
Beşiktaş RMK Marine Ta-
kımı ile oynadığı bu maçta 
yaşayan Marmaralılar, maç 
sonrası yaptıkları görevden 
büyük keyif aldıklarını ifade 
ettiler. Karşılaşma sonunda 
Beşiktaş RMK Marine Takımı 
maçı 73-65 kazandı.

In the second week of the 
Wheelchair Basketball 
Super League, Beşiktaş 
RMK Marine had a match 
with 1907 Fenerbahçe 
Disabled Stars on Saturday, 
October 20 at Süleyman 
Seba Sports Hall.
The students of Marmara 
Vocational High School 
filmed the entire match, 
where a spectacular 
challenge took place. The 
students, perfoming their 
first professional shooting in 
this match, stated that they 
had enjoyed it very much. 
Beşiktaş RMK Marine won 
the match that ended 73-65.

‘’MARMARA MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİ 
BEŞİKTAŞ-FENERBAHÇE TEKERLEKLİ SANDALYE 

BASKETBOL MAÇINDA’’
“Marmara Vocational High School Students Are at Beşiktaş-Fenerbahçe 

Wheelchair Basketball Game”

Cadılar Bayramı her yıl 31 Ekim’de çeşitli etkinliklerle dünya ça-
pında kutlanıyor. 2000 yıl öncesine dayanan Halloween’in eski 

Kelt kültürüne kadar uzandığı ve Keltler’in 31 Ekim’de kışın başlan-
gıcını bu şekilde kutladıkları söylenir.

Marmara Koleji 11/C Yabancı Dil sınıfı okulumuzda renkli etkinlikler-
le Cadılar Bayramı’nı kutladı. Sınıf ve koridorları Cadılar Bayramı’nın 
sembolleri ve posterleriyle süsleyen 11/C sınıfı; renkli kostümleriyle 
sınıfları dolaşıp “şeker mi şaka mı” diyerek şeker toplarken keyifli bir 
atmosfer yarattılar.
Halloween is celebrated worldwide on October 31st with various 
events. It is said that Halloween is a tradition that goes back to the 
Celtic Culture of 2000 years ago as Celtics used to celebrate the 
coming of winter on October 31st.
11 C Foreign Language class of the college also celebrated 
Halloween with the colorful events in our school. They adorned the 
classes and the hallways with symbols and posters of Halloween and 
visited the classrooms with their colorful costumes, giving candies 
while saying “trick or treat!”. They created amusing atmosphere.

“MARMARA KOLEJİNDE HALLOWEEN”
“Halloween” at Marmara College
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“ŞİİR, YAŞAMA ATILMIŞ BİR DEMİRDİR.” 
ŞİİR DİNLETİSİ

“Poetry Is an Anchor Cast over Life”

Rus Romancı Gorki:” Bilim, aklın şiiridir; şiir de yüreğin 
bilimidir.”der. Fransız düşünür ve şair Lamartine: “Şiir, 
üstün zekaların rüyalarıdır.” der. Ünlü Alman düşünür, 

şair ve yazar Novalis (Hardenberg ) ise,” Aklın açtığı yaraları, 
şiir onarır.” der. Şairimiz İsmet ÖZEL de Novalis’ e cevaben:” 
Sonra gider, yüreği yaralar.” diye cevap verir. Her nasıl ta-
nımlanırsa tanımlansın, şiir, bir yerde, bir insanın yaşadığını, 
yaşama demir attığını kendisine gösterir. En büyük yaratıla-
rın, sanatın bilimle karşılıklı alışverişinden doğduğundan ha-
reketle, geleceğin bilim insanları olan son sınıf öğrencilerimiz 
de bu bilinçle şiire gönül verdiler.

Okulumuz 12 A Fen Lisesi öğrencileri, Edebiyat öğretmen-
leri Handan SÖZBİLEN’in rehberliğinde hazırladığı şiir din-
letisini 7 Kasım 2018’de başarıyla sundu. Dinletide Türk ve 
Batı Edebiyatının seçkin şairleri, şiirleri yoluyla birbirleriyle 
konuşturuldu. Soru - cevap, diyalog, sohbet gibi yöntemler-
le şairler, kendi zamanlarından, birbirleriyle ve izleyenlerle 
iletişime geçtiler. Kimi zaman gençlere öğüt verip, kimi za-
man yaşlılık, ölüm ve ayrılıktan şikayet 
ettiler. Kimi zaman kendi pencere-
lerinden hayata baktılar, bakmamızı 
istediler. Fuzulî’den, Shakespeare’e, 
Attila İlhan’a, Orhan Veli’den Nazım 
Hikmet’ e, Tevfik Fikret’ten Edgar Allan 
POE’ya’‘ya, Namık Kemal’e, Gevhe-
ri’den Aragon’a, Ercişli Emrah’a, Râ-
sih’ten Baudelaire’é, Karacaoğlan’a, 
Nedim’den Didem Madak’a, Lamarti-
ne’e, Necip Fazıl’dan Halide Nusret’e, 
Lale Müldür’den Birhan Keskin’e yaşa-
ma demir atmış şairlerimizden 40 şaire 
uğradılar.

Büyük beğeni ile izlenen Dletide yer 
alan 12 A Sınıfı öğrencilerimize, Rejide 
arkadaşlarına destek olan Teknik ve 
Meslek Liseli Ada Kocatepe ve Emir 
Kesepara’ya ve öğretmenimiz Zerrin 
Dinga’ya teşekkür ediyoruz.

Russian novelist Gorki says: “Science is the poetry of the 
mind and poetry is the science of heart.” French philosopher 
and poet Lamartine defines poetry as the “dreams of the 
superior intelligence”. According to the famous German 
thinker, poet and writer Novalis (Hardenberg), “What the 
mind breaks, poetry mends.” Famous poet İsmet Özel replies 
Novalis: “Then it goes on and breaks the heart.” No matter 
how it is defined; a poem tells us that somewhere, someone 
has cast an anchor at life. With reference to the fact that the 
greatest creations come out of the exchange between art 
and science, the future scientists, senior students of Marmara 
Science High School, have set their hearts on poetry.
On November 7th,the students of Science High School 
Class 12 A performed successfully at the poetry recitation 
they prepared with the guidance of Handan Sözbilen, their 
literature teacher. During the recitation they gave voice to the 
distinguished poets of Turkish and Western Literature through 

their poems. The poets interacted 
with each other and the audience 
through time with question&answers, 
dialogues and conversations. 
Sometimes they gave advice to the 
youth, sometimes they complained 
about old age, death and separation. 
Sometimes they looked out their own 
windows to life while asking us see 
the life through their eyes. They visited 
almost 40 poets who cast their anchors 
at life; such as Fuzuli, Shakespeare, 
Orhan Veli, Nazım Hikmet, Tevfik 
Fikret, Edgar Allan Poe, Namık Kemal, 
Gevheri, Aragon, Emrah of Erciş, 
Rasit, Baudelairé, Karacoğlan, Nedim, 
Didem Madak, Lamartine, Necip Fazıl, 
Halide Nusret, Lale Müldür and Birhan 
Keskin.

“ÖĞRETMENLER DE YARIŞIR”
Teachers Compete Too 

Ö ğretmenler Günü etkinlikleri kap-
samında 14 Kasım 2018 Çarşam-
ba günü Hasan Ali Yücel Salo-

nunda Yabancı Diller Bölümü tarafından 
lise öğretmenleri arasında bir müzik yarış-
ması gerçekleştirildi. Alkışların hiç dinme-
diği salonda, yarışmacı ve katılımcı tüm 
öğretmenlerle coşku dolu anlar yaşandı. 
Dört takımın yer aldığı, müzik dalındaki 
sorulardan oluşan ve şarkıların hep bir 
ağızdan seslendirildiği bu keyifli yarış-
manın kazananı ise Zülal Eroğlu, Ahmet 
Yüksel, Murat Öztan ve Melike Çalışkan’ın 
oluşturduğu birinci takım oldu. Kendileri-
ne Yılmaz Özdil’in son çıkan kitabı “Mus-
tafa Kemal” hediye edildi.

As part of the Teachers’ Day activities, a 
music competition was organized by the 
Foreign Languages Department for high 
school teachers on Wednesday, the 14th 
of November, between 16:10-17:20 in 
Hasan Ali Yücel Hall. In the hall where the 
applause never died down, competing 
and attending teachers had moments 
full of the joys of spring. Four teams 
competed in this enjoyable competition 
where songs were sang all together. The 
questions were about music. Zülal Eroğlu, 
Ahmet Yüksel, Murat Öztan and Melike 
Çalışkan’s team, team one, came first 
and they were given Yılmaz Özdil’s latest 
Book, Mustafa Kemal, as a gift.

SANAL GERÇEKLİK
Virtual Reality

Ö zel Marmara Koleji, Özel Marmara Fen Lisesi ve Özel Mar-
mara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri kişiye 
bilgisayar ortamındaki olayları, günlük hayatın içindeymiş 

gibi yaşama imkanı sağlayan Virtual Reality (VR) adıyla bilinen sa-
nal gerçeklik platformunda çeşitli araçlarla sanal gerçekliğin yara-
tıldığı ortamda olma duygusunu yaşadılar.
The students of Marmara 
College, Marmara Private 
Science High School 
and Marmara Private 
Anatolian Vocational High 
School experienced VR, 
providing an opportunity 
to experience virtual 
reality on a digital 
platform. 
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“MARMARA EĞİTİM KURUMLARINDA ÖĞRETMENLER 
GÜNÜ KUTLAMASI”

“Teachers’ Day Celebration at Marmara Educational Institutions”

T ürkiye Cumhuriyetinin Kurucusu Mustafa Kemal Ata-
türk’ün, 24 Kasım 1928’de Millet Mekteplerinin Başöğ-
retmenliğini kabulünün yıl dönümü olarak her yıl ülke 

genelinde kutlanan Öğretmenler Günü, Marmara Eğitim Ku-
rumlarında da büyük coşkuyla kutlandı.

Yeni nesillere eğitimin ışığı ile rehberlik ederek ülkemizin 
geleceğini inşa eden değerli öğretmenlerimiz için Marmara 
Eğitim Köyü’nde düzenlenen ve Kocaeli Marmara Koleji öğ-
retim kadrosunun da davetli bulunduğu kutlama yemeğinde, 
gecenin açılış konuşmasını yapan Marmara Eğitim Kurumları 
Genel Müdürü Elif Şimşek, Marmara Eğitim Kurumları ve T.C. 
Maltepe Üniversitesi Kurucusu Hüseyin Şimşek, tüm öğret-
menlerin bu özel günlerini kutladılar.

Marmara Eğitim Kurumlarında uzun yıllar eğitime hizmet ve-
ren, onuncu ve yirminci yıllarını dolduran öğretmenlerimize 
üstün hizmet madalyaları ve beratları verilirken duygu dolu 
anlar yaşandı. Canlı müzik eşliğinde keyifli saatler geçirilen 
gecenin sonunda, göreve yeni başlayan öğretmenlerimizin 
hep birlikte Öğretmen Marşı’nı söylemelerinin ardından, kut-
lama pastası yine genç öğretmenler tarafından kesildi.

Teachers’ Day, the anniversary of Mustafa Kemal Atatürk’s 
becoming the Head Teacher of the National Schools on 
November 24, 1928 and celebrated throughout the country 
every year, was celebrated with great joy at Marmara 
Education Institutions.
During the celebration dinner for the teachers, guiding the 
next generation with the torch of education and build the 
future of our country Elif Şimşek,the General Manager of 
Marmara Education Institutions,and Hüseyin Şimşek, the 
Founder of Marmara Education Institutions and Maltepe 
University, made the opening speech of the night and 
celebrated The Teachers’ Day at Marmara Education Village. 
The Academic Staff of Kocaeli Marmara College also joined 
the dinner.
There were emotional moments when the teachers who 
celebrated their tenth and twentieth years of teaching at 
Marmara Education Institutions received their outstanding 
service medals and licenses. All the guests enjoyed the live 
music band. At the end of the night, the newly appointed 
teachers sang the Teachers’ Anthem all together and cut the 
cake. 

“KUNST DES REDENS’ ALMANCA GÜZEL KONUŞMA 
YARIŞMASI”NDAYDIK

We Were at “Kunst Des Redens’ German Rhetoric Contest

İ kinci yabancı dil olarak Almanca öğrenen 11. sınıf öğren-
cimiz Onur Can Özdemir, FMV Özel Işık Lisesi ev sahipli-
ğinde düzenlenen KUNST DES REDENS 2018, “Almanca 

Güzel Konuşma Yarışması”nda okulumuzu başarıyla temsil 
etti.

18.12.2018 tarihinde Sacit Öncel Salonu’nda gerçekleştiri-
len yarışmada öğrenciler hazırlandıkları bir konu hakkında 3 
dakika boyunca konuşup konuşmalarının sonunda jüri tara-
fından konuları ile ilgili kendilerine sorulan soruları cevaplan-
dırdılar.

Alman Kültür Merkezi’nden Prof. Dr. Nilüfer Tapan ve Gülbin 
Ezel, Türk Alman Kitabevi sahibi Thomas Mühlbauer, Türkiye 
Almanca Öğretmenleri Derneği Eski Başkanı Petek Gökçe, 
Türkiye Almanca Öğretmenleri Derneği Eski Başkan Yardım-
cısı Melitta Huber Armağan ve Türkiye Almanca Öğretmen-
leri Derneği Eski Yönetim Kurulu Üyesi Neslihan Özgürler 
yarışmanın jüri üyeleriydi.

“Hiphop Tarihi ve Kültürü” konulu sunumuyla güçlü rakiple-
ri arasında okulumuzu başarılı bir şekilde temsil eden Onur 
Can Özdemir’i tebrik eder başarılarının devamını dileriz.

Our 11th grade student Onur Can Özdemir, who studies 
German as a second foreign language, successfully 
represented our school at KUNST DES REDENS 2018, 
“German Rhetoric Contest”, which was hosted by FMV Işık 
Private High School.
In the competition held on December 18, 2018, at Sacit 
Öncel Hall; the students talked about a 
three-minute topic, which they had prepared and answered 
the questions of the jury about their subjects at the end of 
their speeches. 
The jury consisted of; Prof. Dr. Nilüfer Tapan and Gülbin 
Ezel from Goethe Institude, the owner of Turkish-German 
bookstore Thomas Mühlbauer, the former president of Turkish 
German Teachers Association Petek Gökçe, the former vice 
president of Turkish German Teachers Association Melitta 
Huber Armağan and the former board member of Turkish 
German Teachers Association Neslihan Özgürler.
We congratulate Onur Can Özdemir for his successful 
representation of our school among strong competitors with 
his “Hiphop History and Culture” presentation and wish him 
a continued success.

Ö zel Marmara Koleji, Özel Marmara 
Fen Lisesi ve Özel Marmara Mesle-
ki ve Teknik Anadolu Lisesi öğren-

cileri üç boyutlu lazer fotoğrafı duygusunu 

yaptıkları Hologram etkinliği ile yaşadılar.

The students of Marmara College, Marmara 
Private Science High School and Marmara 
Private Anatolian Vocational High School 
experienced 3D laser photography with 
the Hologram activity they organized.

HOLOGRAM
Hologram
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1 4 Kasım 2018 Çarşamba günü Özel Marmara Ortaoku-
lu ve Özel Marmara Koleji öğrencilerinin izleyici olarak 
katıldığı “Diyabet Günü” etkinliğimiz oldukça ilgi gördü.

Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Endokrinoloji 
Bölümü’nden Uzman Doktor Sayın Eşref Özer öğrencilere 
özellikle sağlıklı beslenme ve hareket etmenin önemini vur-
gulayan bir sunum yaptı.

Sunum sırasında yöneltilen “En çok neler yemeği seviyorsu-
nuz?” sorusuna verilen cevaplar üzerinden bir değerlendir-
me de yapılarak öğrencilerimize diyabet hakkında farkındalık 
kazandırıldı.

On Wednesday, 14th of November, our “diabetes day” event, 
to which Marmara Private Secondary School and Marmara 
College students attended, attracted great attention.
Dr. Eşref Özer,from Maltepe University Faculty of Medicine 
Department of Endocrinology, made a presentation that 
emphasized the importance of healthy nutrition and 
movement.
An evaluation was also made during the presentation raising 
awareness about diabetes for the students’ answers to the 
question “What do you like eating the most?” 

‘’DİYABET GÜNÜ ETKİNLİĞİ’’
Diabetes Day 

YURT DIŞINDA ÜNİVERSİTE EĞİTİMİ SEMİNERİ
Seminar on Studying Abroad

Ö zellikle 11. ve 12. sınıf öğrencilerimiz üniversiteye ha-
zırlanmak için sıkı bir çalışma içindeler. Ancak diğer 
tarafta yurt dışında eğitim görme seçeneğini de de-

ğerlendirmek istiyorlar. 14.12.2018’de yapılan ‘Yurt Dışında 
Üniversite Eğitimi ‘ sunumunda öğrencilerimiz akıllarındaki 
sorulara cevap alma imkanını edindiler.
Bu sunumda yurt dışında yükseköğrenim görmek için gerekli 
şartlara değinildi. Öğrencinin üniversite giriş sınavında ala-
cağı puanın, lise not ortalamasının, referans mektuplarının, 
portfolyolarında yer alan akademik ve sosyal faaliyetlerinin 
önemi vurgulandı.
Bunun yanı sıra, IELTS, TOEFL, SAT gibi sertifika sınavlarının 
özellikleri, bu sınavlara nasıl hazırlanılması gerektiği anlatıldı 
ve İngilizce dil yeterliliğinin önemi vurgulandı.

Especially our 11th and 12th grade students have been 
working hard to prepare for university entrance exam. On the 
other hand, they’d like to consider the opportunity of studying 
abroad. Our students had their questions answered at the 
‘Studying Abroad’ presentation on December 14th 2018. 
The prerequisites of having university education abroad 
were mentioned in this presentation. The importance of 

the students’ university entrance exam scores, high school 
grade-point averages, letters of reference and the academic, 
social activities in their portfolios were emphasized. 
In addition, they were informed about the significance of 
certification exams like IELTS, TOEFL, SAT, how they should 
prepare for them and the importance of English language 
proficiency. 

MARMARA EĞİTİM KURUMLARINDA BU YIL 27.Sİ 
DÜZENLENEN KİTAP FUARI’NDA

Book Fair Was Organized at Marmara 
Educational Institutions This Year

6 Yıl Tam Pansiyon kitabının yazarı Tolga Gümüşay ve 
romanında anlattığı kahramanlar 18 Aralık 2018 Salı 
günü konuğumuz oldu. Kadıköy Anadolu Lisesinde ge-

çen altı yıllık yatılı öğrencilik yaşamından esinlenerek yazdığı 
romandan bölümler okuyan ve okuduğu bölümlerde tanıttığı 
arkadaşlarıyla birlikte öğrencilerimizle sohbet eden Gümü-
şay’ın kahramanlarından biri de Marmara Eğitim Kurumları 
Müdürü Mehmet Alkan’dı. Roman kahramanlarının yaşamla-
rının nasıl evrildiği, şu anda hangi işlerle uğraştıkları, nasıl bir 
yaşam kurdukları, kurdukları yaşamda dostluklarının hâlâ na-
sıl devam ettiği, öğrencilerin neleri yapıp neleri yapmamaları 
gerektiği gibi konularda çok sıcak, içten ve verimli bir sohbet 
gerçekleşti.

Tolga Gümüşay, the author of “6 Years Full-Board”, and the 
characters of his novel were our guests at the fair on Tuesday, 
December 18, 2018. Gümüşay was inspired by his six years 
he spent as a boarder at Kadıköy Anatolian High School for 
his book. He read some chapters from his book and chatted 
with our students along with his friends he mentions in the 
chapters he read. One of his characters was the Principal 
of Marmara Education Institutions, Mehmet Alkan. It was a 
warm, sincere and efficient conversation about how the lives 
of the characters in the novel turned out, what their jobs are, 
what kind of a life they are leading, how their friendships still 
go on today and what students should and shouldn’t do. 

MARMARA KOLEJİNDE İNGİLİZCE 
STAND-UP GÖSTERİSİ

English Stand-Up Show at Marmara College

“School Life” adlı İngilizce 
stand-up gösterisi ile Mr. 
Gabriel, Marmara Koleji öğ-

rencilerini kahkahalara boğdu.

Karma Türk Radyosunda “Yoldaki Ses” 
adlı programla hayranlarının sevgisini 
toplayan Mr Gabriel 29 Kasım 2018’de 
Marmara Kolejinin misafiriydi.

Okul hayatı ile ilgili günlük yaşamdan 
esprilerin arka arkaya yapıldığı göste-
ride öğrencilerimiz kendilerinden çok 
şey buldular ve kahkahalar hiç durma-
dı. Gösteri sırasında öğrenciler bir taraf-
tan eğlenirken bir taraftan da İngilizce-
lerini geliştirme fırsatı buldular. 

Mr. Gabriel had the Marmarians roll 
in the aisles with the English Stand 
up Show “School Life”.
Marmara College hosted Mr 
Gabriel, who won the hearts of his 
fans with his “Yoldaki Ses” radio 
show on Karma Türk, on November 
29, 2018.
Laughter never stopped during 
the show in which back to back 
jokes from school life took place 
and our students found a lot from 
themselves. During the show, the 
students had the opportunity to 
improve their English while enjoying 
themselves.
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2 7. Geleneksel Marmara Kitap Kurdu Fuarı, 17 Aralık 
Pazartesi günü saat 10.30’da yapılan açılış töreniy-
le başladı. Öğrencilerimiz Deniz Duman, Deniz Sarı, 

Deniz Şamdan, Beril Yılmaz’ın Müzik Öğretmenleri Nursel 
Valandova eşliğinde gerçekleştirdikleri müzik dinletisi ile 
başlayan tören, Özel Marmara İlkokulu ve Ortaokulu Müdü-
rü Yasemin Yılmaz’ın yaptığı açılış konuşmasıyla devam etti. 
Sayın Yasemin Yılmaz, konuşmasında, okumanın öneminden 
ve okuyan insanın kendisini nasıl zenginleştirdiğinden söz 
ederek bazen okunan bir kitabın insanın hayatını değiştirebi-
leceğini vurguladı. Fuarın bu yılki onur konuğu Prof. Dr. Emre 
Kongar’dı. Emre Kongar, konuşmasında toplumların geçirdiği 
evrelerle insan yaşamındaki evreler arasında bağlantı kur-
du. Toplumların toplayıcılık, avcılık, göçebelik dönemini in-
sanın bebeklik dönemine; tarım ve yerleşik hayat dönemini 
çocukluk dönemine; sanayileşmiş toplum dönemini gençlik 
dönemine; bilişim toplumu dönemini olgunluk dönemine 
benzeterek olgunluk döneminin ideolojisinin de demokrasiyi 
savunmak olduğunu belirtti ve insan ayrımı yapmadan hangi 
milletten, hangi ırktan olursa olsun insana insan olduğu için 
saygı duymamız gerektiğini söyledi. İnsanın kendisine nasıl 
davranılmasını istiyorsa çevresindekilere öyle davranması 
gerektiğinin altını çizen Kongar, topluma bu gözle bakmadan 
Atatürk’ü anlamamızın da mümkün olmayacağını vurguladı. 
Özel Marmara İlkokulu ve Ortaokulu Müdürü Yasemin Yıl-
maz’ın Sayın Emre Kongar’a plaket takdiminin ardından imza 
etkinliğine geçildi. İmza etkinliği bittikten sonra Basın Yayın 
Kulübü öğrencilerimiz Sayın Emre Kongar ile röportaj yaptılar.

The 27th Traditional Marmara Bookworm Fair took place on 
December 17-21, 2018. 
The ceremony started with the music concert performed 
by Deniz Duman, Deniz Sarı, Deniz Şamdan, Beril Yılmaz, 
their music teacher; Nursel Valandova and continued with 
Principal of Marmara Private Elementary and Secondary 
Schools Yasemin Yılmaz’s opening speech. 
In her speech, Yasemin Yılmaz emphasized the importance 
of reading, how it enriches a person and mentioned that 
sometimes a book can change the life of a person. 
This year’s guest of honor of the fair Dr. Emre Kongar, pointed 
out the connections between the phases that the societies 
experience and the phases that the individuals experience 
in his speech. He compared the societies’ forager and 
nomadic period to infancy; the agricultural and settled period 
to childhood; the industrialized society to juvenescence; the 
information society to maturity. He stated that the ideology of 
the maturity period should be democracy. He also added that 
we should respect every human being without exception, just 
because they are human beings. Emphasizing that people 
should treat others the way they want to be treated, he stated 
that it is not possible for us to understand Atatürk without 
having this perspective of society. 
Yasemin Yılmaz, the Principal of Marmara Private Elementary 
and Secondary Schools, presented a plaque to Emre Kongar. 
Afterwards, the autograph session started and the Press 
Club students had an interview with Emre Kongar.

27. GELENEKSEL MARMARA KİTAP KURDU FUARI 
AÇILIŞ TÖRENİ YAPILDI

27Th Traditional Marmara Bookworm Fair

HAZIRLIK KELİME YARIŞMASI

KORSANLAR İŞ BAŞINDA

Prep Classes’ Vocabulary Contest

Pirates at Work

Yabancı Diller Bölümü tarafından her sene geleneksel ola-
rak düzenlenen Hazırlık Sınıfı İngilizce Kelime Yarışması, 
24 Aralık 2018 tarihinde gerçekleştirildi.

Öğrencilerin İngilizce kelime bilgilerini geliştirmeyi ve dil öğ-
renirken kelime zenginliğinin önemini vurgulamayı hedefleyen 
yarışmada öğrenciler iki grup halinde yarıştı. Hazırlık A sınıfı öğ-
rencilerinden Ece Özkan, İdil Ayça Bayram, Ömer Harmankaya 
ve Alara Tunalı’dan oluşan grup yarışmayı birincilikle tamamladı. 
Ödüllerini Yabancı Diller Bölüm Başkanı Neşe Sarışın’dan alan 
öğrenciler hem keyifli vakit geçirdiler hem de takım çalışmasının 
önemini kavradılar.

The traditional Prep Classes’ Vocabulary Contest organized 
by Foreign Languages Department each year, took place on 
December 24, 2018.
The students competed in two groups in the contest aiming 
to enrich the students’ English vocabulary and emphasize 
the importance of rich vocabulary for learning a language. 

Students from Prep A, the group of İdil Ayça Bayram, 

Ömer Harmankaya and Alara Tunalı won the contest. They 

received their awards from the Head of Foreign Languages 

Department Neşe Sarışın and enjoyed their time while 

understanding the importance of team work.

M armara Eğitim Kurumları Kolej ve Fen Lisesi 9. sınıf 
öğrencileri “Hazine Avı” na çıktı. 

Almanca, Fransızca ve İspanyolca olarak 3 farklı dil-
de 26-27 Aralık tarihlerinde yapılan “Hazine Avı” etkinliğinde 
öğrencilerimiz kampüsün çeşitli yerlerine dağılmış olan ipuç-
larını arayıp bularak ödül kazanmak için yarıştılar.

Takım çalışması, yön ve yer kavramları, yönergeleri anlama, 
sözlük kullanma ve en önemlisi hedefe planlı bir şekilde 
ulaşma becerilerini pekiştirmeyi amaçlayan bu çalışma öğ-
renciler tarafından büyük bir ilgi ile karşılandı. Hem eğlenip 
hem öğrenen öğrencilerimiz bir dahaki yarışmanın tarihini ve 
ödüllerini şimdiden sormaya başladılar.

Marmara College and Science High School 9th grade 
students were on a “Treasure Hunt”.
During the “Treasure Hunt” event held in 3 different languages 
(German, French and Spanish) on December 26-27, our 
students competed to find the clues scattered around the 
campus and win prizes.
This activity, which aimed to strengthen the skills of 
teamwork, understanding the direction and place concepts, 
understanding the instructions, using the dictionary, and 
most importantly reaching a certain goal through a plan, 
was received with great interest by the students. Students, 
who enjoyed this activity while learning, have already started 
asking about the date and prizes of the next competition.
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M a r m a r a 
C o l l e g e 
hosted the 
“ M i d d l e 
S c h o o l s ’ 
S c r a b b l e 

Tournament”, which became traditional, on January 3-4, 
2019. 34 schools and more than 200 people participated in 
the event.
The tournament consisted of four rounds and lasted for two 
days with so many participants. It started with a magnificent 
opening ceremony and continued with a mini concert of our 
high school orchestra and the certificate ceremony. 
The competition started with an explanation of the details 
and declaration of the tables. The first two rounds took place 
on January 3, the third and fourth rounds took place on 
January 4. On the first day of the tournament, there were 33 
tables and 132 students in the first round. Then, the first and 
second students of each table of round one, competed in 
round two. There were 16 tables and 64 students in round 
two. Semi-finals and the final round took place on Tuesday, 
January 4. Every round was challenging for our referees as 
the competition never stopped.
Lena Sarıoğlu from Private Feriköy Armenian Middle School 
won the tournament. Yusuf Metehan Yalçı from Private 
Küçükyalı Tekden Middle School came in second, Rina 
Akbaş from Private Bezciyan Armenian Middle School came 
in third and Letisya Sürmeyan from Private Feriköy Armenian 
Middle School came in fourth.
The first prize was an external hard drive, the second, the 
third and the fourth prizes were a wireless headset, an English 
Scrabble set and an English dictionary set respectfully. The 
students received their prizes from Neşe Sarışın, the Head 
of Foreign Languages Department, and Pınar Çırpanlı, the 
coordinator of the tournament. 

M armara Koleji, 03-04 Ocak 2019 tarihlerinde artık 
gelenekselleşmiş olan “Ortaokullar Arası Scrabble 
Turnuvası”nda 34 okul ve 200’den fazla kişiye ev sa-

hipliği yaptı.

Büyük bir katılımla gerçekleşen ve dört turda oynanan turnuva 
iki gün sürdü. Görkemli bir açılış töreni ile başlayan turnuva, 
lise orkestramızın mini konseri ve sertifika dağıtım töreni ile 
devam etti. Turnuva detaylarının ve masaların açıklanmasıyla 
yarışmaya başlandı. İlk iki tur 3 Ocak, üçüncü ve dördüncü 
turlar ise 4 Ocak tarihinde yapıldı. Turnuvanın ilk gününde 33 
masa ve 132 öğrenci ile birinci tur, ardından masa birincileri 
ve en yüksek puanlı masa ikincilerinin katıldığı 16 masa ve 64 
öğrenci ile ikinci tur oynandı. 4 Ocak tarihinde ise yarı final ve 
final turları yapıldı. Büyük bir çekişmenin yaşandığı turlarda 
hakemlerimize çok iş düştü.

Zorlu mücadelede birinci olan öğrenci ise Özel Feriköy Er-
meni Ortaokulundan Lena Sarıoğlu oldu. İkinciliği Özel Kü-
çükyalı Tekden Ortaokulundan Yusuf Metehan Yalçı, üçün-
cülüğü Özel Bezciyan Ermeni Ortaokulundan Rina Akbaş ve 
dördüncülüğü Özel Feriköy Ermeni Ortaokulundan Letisya 
Sürmeyan aldı. 

Birinciye harici bellek, ikinciye kablosuz kulaklık, üçüncüye 
İngilizce Scrabble Seti ve dördüncüye İngilizce sözlük setinin 
hediye edildiği turnuvada dereceye giren öğrenciler ödülleri-
ni Yabancı Diller Bölüm Başkanı Neşe Sarışın ve turnuva ko-
ordinatörü Pınar Çırpanlı’dan aldılar.
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MARMARA KOLEJİNDE YENİDEN SCRABBLE 
TURNUVASI HEYECANI

9. SINIFLAR ARASI MÜNAZARA TURLARI 
SONUÇLANDI

The Scrabble Tournament Thrill at Marmara College Once Again 9Th Grades’ Debate Rounds

Ö zel Marmara Koleji ve Özel Marmara Fen Lisesi 9. Sı-
nıf öğrencileri arasında düzenlenen münazara turları 
sonuçlandı. Bütün bir hafta boyunca tezlerine edebi-

yat öğretmenleri eşliğinde büyük bir ilgi ve heyecanla hazır-
lanan öğrencilerimiz, bir şenlik havasında geçen münazara 
dönemini daha başarıyla geride bıraktı.

Gençlerin farkındalığını artırma, konsantrasyonlarını güçlen-
dirme, özgüven kazanma, saygı gösterme, bir düşünceyi uy-
garca tartışabilme, dinleyebilme ve konuşabilme, yapıcı eleş-
tirebilme, hoşgörüyü artırabilme, kendini savunabilme, ikna 
edebilme, kurallara uyabilme, dili üst düzeyde kullanabilme 
ve konuşma yeteneğini geliştirebilme, zamanı iyi kullanabil-
me, empati yapabilme gibi daha pek çok işlevi olan müna-
zara turları, 9. Sınıf öğrencilerimiz tarafından büyük bir ilgi, 
coşku ve heyecanla gerçekleştirildi.

24 Aralık 2018 Pazartesi günü yapılan ilk turda, Kolej 9-C ve 
Fen Lisesi 9-A karşılaştı. Kolej 9-C öğrencilerinin, “Tablet ve 
akıllı tahta, eğitimde daha etkilidir. “ tezine karşılık; 9-A Fen 
Lisesi öğrencileri, “ Tebeşir ve kara tahta, eğitimde daha et-
kilidir.” tezini savundu. Fen Lisesi 9-A sınıfı bu turu kazanarak 
finale yükseldi.

25 Aralık 2018 Salı günü yapılan ikinci turda ise, Kolej 9-A 
ve 9-B sınıfları karşılaştı. Kolej 9-A öğrencilerinin, ” Başarıda, 
eğitim faktörü önemlidir. ” tezine karşılık; Kolej 9- B öğrenci-
leri, “Başarıda genetik faktör önemlidir.” tezini savundu. Kolej 
9-B sınıfı da bu turu kazanarak finale yükseldi.

28 Aralık 2018 Cuma günü yapılan final turunda, Fen Lisesi 
9-A sınıfı öğrencileri, “İnsan, zamanı yönetir.” tezini, Kolej 9-B 
sınıfı öğrencileri ise, “Zaman, insanı yönetir.” tezini savun-
dular. Son derece büyük heyecan ve coşkuyla izlenen final 
turunda jüri, 9/B sınıfını, münazara kurallarına göre tezlerini 
daha iyi savunduğuna karar vererek, 2018-2019 öğretim yı-
lında münazara turlarının 1. si olarak ilan etti.

Marmara College and Marmara Private Science High School 
9th grade students’ debate rounds were concluded. Our 
students worked on their theses for a whole week guided by 
their literature teachers with a great enthusiasm and they left 
behind another festival of debates successfully.
The debate tours have many functions such as increasing 
the students’ awareness, strengthening their concentration, 
increasing their tolerance, using the language well, 
developing their rhetorical skills, giving them self-confidence 
as well as teaching them to show respect, discuss an idea 
with a civilized manner, listen and speak well, criticize 
constructively, defend an idea, persuade, follow the rules, 
use the time efficiently and empathize. The 9th grade students 
were very enthusiastic for the debate rounds.
On the first round that took place on Monday, December 24, 
2018, College 9-C and Science High School 9-A students 
debated. While College 9-C students advocated that 
“tablet computers and smartboards are more effective for 
education”, Science High School 9-A students advocated 
that “chalk and blackboard are more effective for education”. 
Science High School 9-A students won this round and 
advanced to the final round.
On the second round that took place on Tuesday, December 
25, 2018, College 9-A and 9-B students debated. While 
College 9-A students advocated that “education is an 
important factor for success”, College 9-B students 
advocated that “genetic inheritance is an important factor 
for success”. College 9-B students won this round and 
advanced to the final round.
On the final round that took place on Friday, December 28, 
2018, Science High School 9-A students advocated that 
“people manage time” and College 9-B students advocated 
that “time manages people”. The audience watched the 
final round with great excitement and enthusiasm. The jury 
decided that students of class 9-B defended their thesis 
better according to debate rules and declared them as 
winners of 2018-2019 academic year debate rounds. 
Beyhan Destanoğlu, the head of Social Sciences Department, 
presented books as gifts to the students who competed in 
the final round.



24 25

MARMARA KOLEJİ ÖĞRENCİLERİ ELEŞTİREL EDEBİYAT 
SEMPOZYUMU’NDA

HAREZMİ EĞİTİM MODELİ

Marmarians at the Critical Literature Symposium

Harezmi Education Model

M armara Koleji 11-B, 11-C ve 11-IB sınıflarından bir grup 
öğrenci, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Nermin Şe-
rif Nemlioğlu eşliğinde, 12 Ocak 2019 Cumartesi günü 

Enka Okullarında düzenlenen Eleştirel Edebiyat Sempozyumu’na 
katıldı. Sempozyumda Ayfer Tunç’un “Evvelotel Saklı” kitabında-
ki öyküler üzerine farklı oturumlar planlandı. Bu oturumlarda öy-
küleri inceleyen ve çözümleyen öğrenciler, son oturumda her bir 
öykü ile ilgili ürünler oluşturdu. Çoğunlukla dramatizasyon yapan 
öğrenciler hem farklı okullardan akranlarıyla tanışma ve çalışma 
hem de edebiyatın bir alanında ne tür çalışmalar yapılabileceği-
ne dair fikir edinme ve fikir üretme fırsatı yakaladı.

The students from Marmara College, 11-B, 11-C and 11-
IB classes attended the Critical Literature Symposium that 
took place at Enka Schools on Saturday, January 12, 2019. 
Nermin Şerif Nemlioğlu, Turkish Language and Literature 
teacher, accompanied our students. Various sessions about 
the stories in Ayfer Tunç’s book “Evvelotel Saklı” were planned 
in the symposium program. The students analyzed the stories 
during these sessions and created products for each story. 
They mostly made dramatizations. During the symposium, the 
students had the chance to meet their peers, have an idea of 
what sort of studies they can do in different areas of literature 
and create ideas.

H arezmi Eğitim Modeli Maltepe İlçe Ekibi olarak 1. Dönem de-
ğerlendirme toplantımızı İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Faik 
Kaptan, Şube Müdürümüz Sayın Aytaç Arslan, Nezahat Aslan Ek-

şioğlu İlkokulu, Mürüvvet Hanım ilkokulu,Adnan Kahveci Ortaokulu, Emi-
ne İbrahim Pekin Ortaokulu,İBB Barbaros Hayrettin Paşa Ortaokulu ve 
Özel Marmara Koleji yönetici ve öğretmenlerinin katılımlarıyla Marmara 
Kolejinde gerçekleştirdik.Toplantıda Harezmi uygulamasında görev alan 
öğretmenlerimiz 1.donem yaptıkları çalışmaları ve 2. Dönem yapacakları 
çalışmaları paylaştılar.İl Milli Eğitim Müdürümüz Sn Levent Yazıcı toplan-
tıya online bağlanarak tüm okullarımıza yaptıkları çalışmalar için teşekkür 
etti ve başarılar diledi.

We, as Harezmi Education Model Maltepe District Team, had our 1st 
Term Evaluation Meeting at Marmara College. District National Education 
Director Faik Kaptan, our Branch Manager Aytaç Arslan as well as 
managers and teachers of Nezahat Aslan Ekşioğlu Primary School, 
Mürüvvet Hanım Primary School, Adnan Kahveci Middle School, Emine 
İbrahim Pekin Middle School, İBB Barbaros Hayrettin Paşa Middle School 
and Marmara Private College attended the meeting. Teachers, who are 
responsible for the Harezmi Project, shared their activities they did in 
the 1st term as well as their plans for the 2nd term. We also had an online 
connection with İstanbul Provincial Director of National Education Levent 
Yazıcı. Mr. Yazıcı thanked all the participating schools as well as wishing 
them success. 

KARNE TÖRENİMİZ
Report Card and Awards Ceremony

M armara Eğitim Kurumları, duygu dolu anlara şahit-
lik edilen bir karne törenini daha geride bıraktı. Özel 
Marmara Koleji, Özel Marmara Fen Lisesi ve Özel 

Marmara Anadolu Teknik Lisesi öğrencilerinin karne heyeca-
nı yaşadıkları 2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılı 1. Döneminin 
Kapanış Töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşının söylenme-
sini takiben Okullar Müdürü Sayın Mehmet Alkan’ın konuş-
masıyla açıldı. Alkan, geçmiş dönemin değerlendirmesini ve 
gelecekten beklentilerini içeren konuşmasında, 2018-2019 
Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem içinde gerçekleştirilen gezi, 
proje ve etkinliklerden fotoğraflar içeren bir sunuma da yer 
verdi. Sonrasında tüm sınıf seviyelerinde, önce takdir belge-
leri, sonra teşekkür belgeleri, başarı belgeleri ve son olarak 
da onur belgeleri sahiplerini buldu. Tören, sınıf öğretmenle-
ri tarafından karnelerin dağıtılmasıyla son buldu. Her karne 
töreninde olduğu gibi hatırlarda kalan, tatlı anılar, heyecanla 
çekilen fotoğraflar ve güzel dilekler oldu.

Marmara Educational Institutions left behind another 
ceremony, where the students of Marmara College, Marmara 
Private Science High School and Marmara Private Anatolian 
Vocational High School received their report cards and had 
emotional moments. The Closing Ceremony of the 1st Term of 
2018-2019 Academic Year started with one minute’s silence 
of respect, Turkish national anthem and the opening speech 
of School Principal Mehmet Alkan. Alkan’s speech included 
an evaluation of the term we left behind and expectations 
from the future as well as a presentation of school trips, 
projects and activities made in the 1st term of 2018-2019 
Academic Year. Afterwards, the students from all grades who 
earned certificates of merit, attendance, success and honor 
received their certificates. At the end of the ceremony, all 
the form teachers distributed the report cards. Like in every 
closing ceremony, we collected beautiful memories of sweet 
moments, joyful photo shootings and good wishes. 

İ ngilizce dersi müfredatına bağlı olarak 5000 ci-
varı İngilizce kitaptan oluşan ‘Myon’ adlı dijital 
kütüphaneyi en verimli olarak kullanan öğrenci-

lerimiz sertifikalarını aldılar. Birincilik sertifikası Zey-
nep Gençman’a, ikincilik sertifikası Tuan Frederico 
Urunç’a ve de üçüncülük sertifikası Erol Demir’e tö-
renle verildi ve ikinci dönem sonunda dereceye giren 
öğrencilere sertifikaları yanında hediyelerinin de tak-
dim edileceği belirtildi.

Öğrencilerimiz bu kütüphane ile sesli ya da sessiz 
olarak kitap okuyabiliyorlar, kelime anlamlarına ba-
karak kelime dağarcıklarını geliştirebiliyorlar ve de 
dijital ortamdaki soruları cevaplayıp projeler üreterek 
okuma ve yazma becerilerini geliştirebiliyorlar.

The students using the ‘Myon’ digital library most 
efficiently received their certificates. Myon digital 
library includes approximately 5.000 English books 
related to the English curriculum., Zeynep Gençman 
earned the first place certificate, Tuan Frederico 
Urunç earned the second place certificate and 
Erol Demir earned the third place certificate. It was 
explained that at the end of the second term, the 
ranked students will also be presented gifts.
Thanks to this digital library, our students are 
able to read books in vocal or silently, improve 
their vocabulary, and develop their reading and 
writing skills by answering questions in the digital 
environment and making projects.

EN ÇOK İNGİLİZCE KİTAP OKUYAN ÖĞRENCİLERİMİZ 
SERTİFİKALARINI ALDILAR

Our Students Received Their Certificates for Reading the Highest Number 
of Books in English
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MARMARALILAR TARİHİ YARIMADADALAR SABANCI ÜNİVERSİTESİ GEZİSİ
The Marmarians at the Historical Peninsula Sabancı University Trip

M armara Koleji 11-B ve 11-C sınıfı öğrencileri 30 Ekim 
2018 tarihinde Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni 
Nermin Nemlioğlu eşliğinde Beyazıt’tan Gülhane’ye 

uzanan bir geziye katıldı. Güne Beyazıt’taki Yahya Kemal 
Müzesi’ni ziyaret ederek başlayan öğrenciler, ardından basın 
alanında Türkiye’nin ilk, dünyanın dördüncü müzesi olan Ba-
sın Müzesi’ni gezdi.

II. Mahmut Türbesi’ni ve türbenin bahçesindeki edebiyatçıla-
rın mezarlarını ziyaret edip Çemberlitaş’ın hikâyesini dinleyen 
öğrencilerimiz öğle yemeğini Tarihî Sultanahmet Köftecisinde 
yedikten sonra Yerebatan Sarnıcı’nı gezdi. Son olarak Gülha-
ne Parkı’ndaki Ahmet Hamdi Tanpınar Müze Kütüphanesi’ni 
ziyaret eden öğrenciler düzenlenen gezi sayesinde hem gü-
zel bir gün geçirdi hem de yaşadıkları şehrin pek alışık olma-
dıkları bir yüzünü görme fırsatını yakaladı.

Students of Marmara College classes 11-B and 11-C had a 
tour covering a route from Beyazıt to Gülhane on October 
30th, 2018, guided by Turkish Language and Literature 
teacher Nermin Nemlioğlu. The students started their day 
visiting the Yahya Kemal Museum in Beyazıt. Then, they 
visited the Press Museum which is Turkey’s first and the 
world’s fourth museum regarding press. Before having lunch 
at the historical restaurant “Sultanahmet Köftecisi” and 
visiting the Basilica Cistern, they visited the tomb of Mahmut 
the 2nd, and the graves of people of literature in the yard 
of the tomb and learned about the history of Çemberlitaş. 
Finally, they visited the Ahmet Hamdi Tanpınar Museum 
Library in Gülhane Park. The students had a lovely day with 
this tour while having the opportunity to witness other sides 
of their city that they are unaccustomed to.

1 3.12.2018 PERŞEMBE günü 11. Sınıf öğrencilerimizle 
birlikte Sabancı Üniversitesini ziyaret ettik. Üniversite 
öğrencilerinin bir ön tanıtımı sonrasında geniş bir kam-

püs turu ile gezimizi sonlandırdık. Öğrenciler Sabancı Üni-
versitesi bölümleri, bursları ve öğrenci değişim programları 
ile ilgili bilgi edindiler.

We went to Sabancı University on Thursday, December 13, 
2018 with our 11th grade students. After a brief introductory 
presentation of the university students, we had a broad 
campus tour. The students were informed about the 
departments, scholarships and student exchange programs 
of Sabancı University. 

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ GEZİSİ
A Field Trip to İstanbul Technical University

2 5.12.2018 Salı günü 11. Sınıf 
öğrencilerimizle birlikte İstan-
bul Teknik Üniversitesini zi-

yaret ettik. Üniversite öğrencilerinin 
konferans salonunda ön tanıtımı son-
rasında araçlarla kampüs turu yapa-
rak kampüsü tanıma şansı bulduk. 
Ayrıca öğrencilerimiz kampüs içinde 
üniversite öğrencileri ile sohbet ede-
rek üniversite ve eğitimi konusunda 
birebir bilgi alma şansı buldular.

We went to İstanbul Technical 
University on Tuesday, December 
25, 2018 with our 11th grade 
students. After a brief introductory 
presentation of the university 
students at the conference hall, 
we had the opportunity to tour the 
campus with vehicles. In addition, 
our students had the chance to have 
conversations with the university 
students in the campus and be 
informed about the university and 
the education in Istanbul Technical 
University.
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BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GÜNÜ OKULUMUZDA 
COŞKUYLA KUTLANDI

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMINI COŞKU İLE 
KUTLADIK

United Nations Day The 95th Anniversary of the Founding of the Turkish Republic

2 4 Ekim Birleşmiş Milletler Günü, dünyanın dört yanından gelen 
misafirlerimizle okulumuzda rengarenk ve coşkuyla kutlandı.

 Hasan Ali Yücel salonunda gerçekleşen tören; ortaokul öğ-
rencilerimizin dünya barışı için sevgi, dostluk ve kardeşlik mesajları 
ile başladı ardından Birleşmiş Milletlerin niçin kurulduğunu, ilkelerini, 
amaçlarını ve çalışmalarını dinledik. Öğrencilerimiz; Almanca, Fran-
sızca ve İspanyolca birlik ve beraberlik mesajları verdiler. Mehmet 
Faruk Gürtunca’nın Birleşmiş Milletler Günü şiirini öğrencimiz Deniz 
Yılmaz’dan dinlerken hepimiz çok etkilendik.

“Rotary” programı kapsamında bu akademik dönemde okulumuzda 
eğitim alan Brezilyalı öğrencimiz Rafael Pelizzer’in piyano dinletisi ve 
Kolombiyalı Lizeth Martinez’in ülkesini tanıtan sunumu beğeni topla-
dı. Bunun yanında okulumuzun yabancı uyruklu öğrencilerinin Brezil-
ya, Ukrayna, İtalya sunumları ve Farsça müzik dinletisi ile Amerikalı 
Rotary öğrencisi Oscar Tıtus’un Amerika’yı tanıtan sunumu da ilgiyle 
izlendi.

Rotary Kulübü öğrencilerinin Nazım Hikmet’in “Dünyayı Verelim Ço-
cuklara” adlı şiirini Türkçe okumaları sempati ile karşılandı ve tören 
sonunda Brezilya’dan Said Delgado ve Erica San Vincente’nin salsa 
gösterisi muhteşemdi. Rengarenk balonlarla kaplı sahnede tüm sa-
lonun Michael Jackson’ın “They Don’t Care About Us” şarkısını söy-
lemesi dünya barışı için çok anlamlı ve etkileyiciydi.

Tören sonrasında, fuaye alanında çeşitli ülkeler hakkında tanıtım 
yapan ülke stantları gezildi, değişik ülkelerin farklı lezzetleri tadıldı 
ve okul orkestramızın şarkıları eşliğinde hep beraber şarkı söyleyip 
dans ederek hem keyifli hem de eğitici bir gün yaşanmış oldu.

United Nations Day was celebrated at Marmara Educational 
Institutions on October 24th with guests from all over the globe. 
The ceremony that took place at Hasan Ali Yücel Hall started with 
the seconday school students’ messages of love, friendship and 
brotherhood for world peace. Afterwards, the founding purpose, 
principles and the works of United Nations were introduced. The 
students gave messages of unity and solidarity in German, French 
and Spanish. Deniz Yılmaz,a Marmarian, read a poem titled United 
Nations Day by Mehmet Faruk Gürtunca. In addition, the piano 
recital of Rafael Pelizzer from Brazil and the presentation of her 
country by Lizeth Martinez from Colombia, who were educated in the 
current academic term at Marmara College as part of the “Rotary” 
programme, were greatly appreciated by the audience. Also, the 
presentation of America by the American Rotary student Oscar 
Titus, presentations of Brazil, Ukraine and Italy by foreign students 
and the Persian music concert were very successful. During the 
programme, Turkish reading of Nazım Hikmet’s poem “Let’s Give the 
World to the Children” by the Rotary Club students was much liked 
by the audience. At the end of the ceremony, the salsa dance show 
of Said Delgado and Erica San Vincente from Brazil exhilarated 
everyone. It was very impressive when everyone in the hall sang 
Michael Jackson’s “They Don’t Care About Us” in the name of 
world peace on the stage that was covered in colourful balloons. 
After the ceremony, students toured the booths presenting different 
countries in the foier, tasted flavours from different countries, sang 
along with the school orchestra and danced all together. It was a fun 
and enriching day.

T ürkiye Cumhuriye-
ti’nin Kuruluşunun 95. 
Yılı Kutlama Programı, 

Cumhuriyet’imizin kurucusu 
Ulu Önder Mustafa Kemal 
Atatürk ve Cumhuriyet’i-
mizin kurulmasında emeği 
geçen tüm şehitlerimizin 
anısına bir dakikalık saygı 
duruşu ve ardından İstiklal 

Marşı’mızın okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemini 
anlatan konuşmayı Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Demet 
Özdabakoğlu yaptı. 

Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenlerimiz, Marmara Eğitim Ku-
rumlarının bütün öğrencilerinin Cumhuriyet üzerine düşün-
melerini sağlamak amacıyla tüm öğrencilerin katıldığı bir şiir 
ve kompozisyon yazma yarışması düzenlediler. Kompozis-
yon yarışmasında birinci olan 10-A sınıfı öğrencisi Naz Öz-
dabakoğlu ve şiir yarışmasında birinci olan 11-D sınıfı öğ-
rencisi Ekin Özsoy yazdıkları metinleri okudu. Meslek Lisesi 
öğrencileri “Cumhuriyet sizin için ne ifade ediyor?” sorusunu 
yönelttikleri bir mülakat gerçekleştirdi. Program Cumhuri-
yet’in yetiştirdiği bilim ve sanat insanlarımızın tanıtımıyla de-
vam etti. Ardından bir grup öğrencinin vals gösterisi izlendi. 
Fen Lisesi öğrencileri tarafından, Cumhuriyet’in ilan edilme 
sürecinde yaşananların konu edildiği kısa tiyatro gösterisi 
sahnelendi. Program Gençliğin Ata’ya Cevabı ve İzmir Mar-
şı’yla son buldu. 

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KUTLU OLSUN.

The Republic Day Celebration 
Ceremony started with a 
moment of silence followed 
by singing the Turkish National 
Anthem in commemoration of 
the founder of our Republic, 
the great leader Mustafa Kemal 
Atatürk and all martyrs who 
contributed in the foundation 
of Turkish Republic. Subsequently, Turkish 
Language and Literature teacher Demet 
Özdabakoğlu made a speech regarding 
the meaning and the importance of the 
day. The winners of the poetry and essay 
contest which was organized by the Turkish 
Language and Literature teachers of 
Marmara Education Institutions in order to 
get the students to think over the Republic beforehand, Naz 
Özdabakoğlu from class 10 A and Ekin Özsoy from class 
11 D, read their poem and essay. The video named “What 
does Republic Mean to You?” prepared by the students of 
class 11 A of the Vocational High School under the guidance 
of Turkish Language and Literature teacher Selin Alkan 
Güven took place in the ceremony. The dance performance 
prepared by Physical Education teacher Bahar Bora and her 
students was appreciated by the spectators. There was also 
a short play prepared by Turkish Language and Literature 
teacher Handan Sözbilen and performed by 11th grade 
students of the science high school. The ceremony ended 
with Turkish Youth’s Answer to Atatürk. The Marmara family 
celebrated the republic once again enthusiastically singing 
the İzmir Anthem all together.

ÖNEMLİ GÜNLER
Important Days

ÖNEMLİ GÜNLER
Important Days

İNSAN HAKLARI GÜNÜ ÖNCE İNSAN
Human Rights Day Human First

G eleceği inşa edecek gençlerin du-
yarlıklarını yükseltmek, farkındalık-
larına katkı sağlamak ve karşılaş-

tıkları problemleri uzlaşı zemininde çözmek 
amacıyla 10 Aralık İnsan Hakları haftası 
kapsamında “Önce İnsan” etkinliği gerçek-
leştirildi. Her bireyin eylemlerinde kendisini 
tüm insanlığa karşı sorumlu hissetmesi ko-
nusunda “ortak kültür” oluşturmak amacıy-
la farklı sınıf seviyelerinden öğrencilerimiz bir araya geldiler. 
İnsan haklarının gelişim sürecini, haklar, hak ihlalleri, kadın-
ların toplumsal konumu, çocukların sorunlarını derinlikli bir 
şekilde irdelediler. Sorunları önce ortaya koyup, sonra başarı 
öyküleri üzerinden, gerçekçi çözümler üretmeye çalıştılar. Et-
kinlik, kısa video gösterileri, dramalarla ve konser görüntüleri 
ile dikkat çekici bir şekilde tamamlandı. 

 Liseli gençler, yorucu ama her koşulda çok verimli bir etkinlik 
yürütmenin haklı gururunu yaşadılar.

In order to raise the sensitivities of the 
young people who will build the future, to 
contribute to their awareness and to solve 
the problems they face by establishing 
consensus, the “Human First” event was 
organized as part of the Human Rights 
Week that starts on December 10. In 
order to create a common culture for each 
individual to feel responsible for all humanity 
regarding their actions, our students from 

different grades came together. They explored subjects 
such as the development process of human rights, details 
of human rights, violations of human rights, women’s social 
position and children’s problems, in depth. After defining the 
problems, they tried to produce realistic solutions for them 
through success stories. The event ended with short video 
shows, dramas and concert footages.
The high school students were very proud to carry out an 
exhausting but very efficient activity.
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2 3 Kasım Cuma günü Hasan Ali Yücel Salonunda Ya-
bancı Diller bölümü tarafından Öğretmenler Günü do-
layısıyla hazırlanan programda Marmara Liseli öğren-

ciler bir kez daha öğretmenlerine unutulmaz anlar yaşattılar.

Program, ebediyete intikal eden müzik öğretmenimiz Cum-
huriyet Levent Tanman’ın anılmasıyla başladı. Günün anlam 
ve önemini belirten konuşmayı eski öğrencimiz, şimdiki lise 
Fransızca öğretmenimiz Dilara Türeli yaptı. 24Kasım Öğret-
menler Günü kutlama programı okunan şiirler, dans, müzik, 
tiyatro, mezun öğrencilerimizin mesajlarını içeren video ve 
mevcut öğrencilerimizin öğretmenleri için yazdıkları anlamlı 
mesajlarla devam ederken öğretmenler tarafından gerçek-
leştirilen sürpriz dans koreografisi ile son buldu.. Program 
bitiminde 12. Sınıf öğrencile-
rinin tüm öğretmenleri sahne-
ye davet ederek “Biz mezun 
olurken değerli öğretmenleri-
mizi bizden sonraki sınıflara 
emanet ediyoruz.“ şeklindeki 
konuşmaları çok değerli ve 
anlamlıydı.

We promise to follow our founding father’s footsteps.” “One 
autumn morning, we were again sad but proud.” As Marmara 
Educational Institutions, we commemorated Mustafa Kemal 
Atatürk; the great statesman, our great leader, founder of our 
republic, on his 80th anniversary of the day that we bid farewell 
to him with respect, love and thankfulness. The commemoration 
of Atatürk ceremony took place at Vedat Çakırca Culture Hall 
with attendance of students and teachers of Marmara Private 
Education Institutions as well as students’ parents. When 
the clock stroke five past nine, Turkish National Anthem was 
sang after observing a moment of silence. After the songs 
and anthems regarding the importance and meaning of the 
day were performed by the choir of Marmara Elementary 
and Secondary School students and teachers, the opening 
speech was made. Our respect, love and thankfulness for our 
great leader Mustafa Kemal Atatürk was deeply felt during 
the ceremony which included poems, dramas, presentations, 
videos and zeibek dance show. After the ceremony, Marmara 
Educational Institutions High School Orchestra saw the guests 
off with Atatürk’s favorite songs. At the end, Atatürk themed 
bookmarks were 
given away to 
the students 
and guests who 
participated in the 
ceremony.

“BUGÜN 10 KASIM, ATA’MIZI ANIYORUZ” LİSE BASKETBOL TURNUVASI

“MARMARA’DA ÖĞRETMENLER GÜNÜ 
BİR BAŞKA KUTLANIR”

We Commemorate Our Founding Father with Great Longing High School Basketball Tournament

Remarkable Teachers’ Day at Marmara

C umhuriyetimizin 
Kurucusu, Bü-
yük Devlet Ada-

mı Ulu Önderimiz Mus-
tafa Kemal Atatürk’ü, 
sonsuzluğa uğurladı-
ğımız günün 80. yıl-
dönümünde saygıyla, 
sevgiyle ve minnetle 
anıyoruz.

Özel Marmara Eğitim Kurumları öğrenci, öğretmen ve veli-
lerinin katılımı ile gerçekleşen Atatürk’ü Anma Töreni Vedat 
Çakırca Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Saatler 09.05’i 
gösterdiğinde iki dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal 
Marşı okundu. Okul koromuzun ve müzik öğretmenlerimizin 
günün anlam ve önemini anlatan marş ve şarkıları seslendir-
mesinin ardından açılış konuşması gerçekleştirildi. Şiirlerin, 
dramanın, sunumların video ve zeybek gösterisinin yer aldığı 
programda Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’e duyulan 
saygı, sevgi ve minnet duygusu derinden hissedildi. Program 
sonunda okul orkestramız 
Atatürk’ün sevdiği şarkılarla 
konukları uğurladılar. Töre-
ne katılan öğrenci ve ko-
nuklara bu özel günün anı-
sına Atatürk temalı ayraçlar 
dağıtıldı.

The program prepared for the 
Teachers’ Day by the Foreign 
Language Department took 
place in Hasan Ali Yücel Hall 
on Friday the 23rd of November. 
Marmarians made their 
teachers’ day unforgettable.
The program began with the 
commemoration of our music teacher, Cumhuriyet Levent 
Tanman. Our graduate Dilara Türeli, our French teacher 
now, made the speech about the meaning and importance 
of the day. The 24th of November Teachers’ Day celebration 
program included poems, dance, music, theater, a video 
containing the messages of old graduates and meaningful 
messages written by students for their teachers and ended 
with the surprise dance performance of the teachers.
At the end of the program, all the teachers of 12th grade 
students were invited to the stage and the 12th graders said 
“When we graduate, we shall entrust our valuable teachers 
to our following brothers and sisters.” Their speeches were 
very meaningful.

ÖNEMLİ GÜNLER
Important Days

U ygulamalı Dersler Bölümü’nün düzenlediği “Basket-
bol Turnuvası” 5 Aralık 2018 Çarşamba günü gerçek-
leşti. 2.dönemde de tekrarlanacak olan turnuva, çok 

çekişmeli ve eğlenceli geçti. Müsabakaların kazananı; Arda 
Çekmen, Arda Şahin, Tuan Urunc ve Kaan Kabaoğlu’ndan 
oluşan“Warriors Takımı” olurken Eren Topçu, Atahan Arslan, 
Barış Şenkardeş ve Ömer Civan’dan oluşan Çakmak Spor 
Takımı 2.; Hamza Civan, Ata Görgen, Can Tekin’in yer aldı-
ğı Team Hamza Takımı ise 3. Olmuştur. Ayrıca turnuvanın en 
değerli oyuncusu MVP Eren Topçu, teknik komite tarafından 
seçilmiştir. 

Tüm oyuncularımızı tebrik ederiz.

Organized by Applied Lessons Department, “The Basketball 
Tournament” took place on Wednesday, the 5th of December, 
2018. The tournament was very exciting and entertaining. It 
will be held again the 2nd semester. “Team Warriors” (Arda 
Çekmen, Arda Şahin, Tuan Urunc and Kaan Kabaoğlu) won 
the tournament while “Çakmak Sports Team” (Eren Topçu, 
Atahan Arslan, Barış Şenkardeş and Ömer Civan) came 
in second and “Team Hamza” (Hamza Civan, Ata Görgen 
and Can Tekin) came in third. Eren Topçu was selected as 
the MVP (Most Valuable Player) of the tournament by the 
technical committee.
Congratulations to all our players!

MEK SPOR HABERLERİ
Sports News

M.BARAN EFENDİOĞLU & BARKIN KÖSE
GENÇ MİLLİ YÜZME TAKIMINDA

M. Baran EfendioğLu & Barkin Köse  Selected for the Turkish National 
Young Swimming Team

U luslararası 1. Edirne Kupası Yüzme Yarışları

Özel Marmara Koleji öğrencilerimizden Muammer Baran 
Efendioğlu, Barkın Köse ve Yüzme Baş Antrenörümüz Nezih 

Erel 08-10 Şubat 2019 tarihleri arasında Edirne ilimizde düzenlene-
cek olan Uluslararası 1.Edirne Kupası Yüzme Müsabakasında Milli 
takımızda yer alacaklardır.

Milli takımımıza seçilen öğrencilerimizi ve Baş Antrenörümüz Nezih 
EREL’ i tebrik eder Uluslararası 1.Edirne Kupası Yüzme Yarışları’nda 
başarılar dileriz.

1st International Edirne Cup Swimming Contest
Our students Muammer Baran Efendioğlu, Barkın Köse and the head 
coach of swimming, Nezih Erel, are going to attend the 1st International 
Edirne Cup Swimming Contest as members of the Turkish National 
Team, that will take place in Edirne on February 8-10, 2019.
We’d like to congratulate our students and our Head Coach of 
Swimming, Nezih Erel, for being selected for the Turkish National 
Team and we wish them success at the 1st International Edirne Cup 
Swimming Contest.
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MARMARALILAR KARTALKAYADA GÜZEL BİR DÜNYA İÇİN ATIKLAR GERİ DÖNÜŞÜME… 
Marmarians at Kartalkaya Recycle for a Better World… 

U ygulamalı Dersler Bölümü’nün her yıl düzenlediği ka-
yak kampı bu yıl 14-17 Ocak 2019 tarihlerinde Bolu 
Kartalkaya’da gerçekleşti. Kampa 48 öğrencimiz ve 

4 öğretmenimiz katıldı. Kış sporlarını yakından tanıma fırsatı 

bulan öğrencilerimiz keyifli anlar yaşadı.

The ski-camp organized by Applied Lessons Department 
took place on January 14-17, 2019 in Kartalkaya, Bolu. 48 
students and 4 teachers attended the camp. Our students 
enjoyed their time in the camp while having the opportunity 
to get to know the winter sports. 

MEK SPOR HABERLERİ
Sports News

Ö zel Marmara Anaokulu öğrencileri doğayı koruyor. 
“Benim Çöpüm Projesi” kapsamında 3 gün boyunca 
biriktirdikleri atıkları (Cam-Metal-Kağıt-Plastik) ayrış-

tırarak sınıflarında topladılar. Atıkları Maltepe Belediyesi Çev-
re Koruma ve Kontrol Müdürlüğünden gelen Geri dönüşüm 
aracına yerleştirdiler. Çevre Mühendisi tarafından bu atıkların 
nereye gittiği ve nasıl değerlendirildiği ile ilgili bilgileri aldılar. 
Biriktirdikleri atıkların geri dönüşüme kazandırılarak dünya-
mız için ne kadar faydalı olduğunu öğrendiler. 

Marmara Private Kindergarten students protect the 
environment. For the “My Waste Project”, the students sorted 
the wastes they had collected for 3 days (Glass-Metal-
Paper-Plastic) and brought them to class. They placed the 
wastes into the recycling vehicle of Maltepe Municipality 
Environmental Protection and Control Directorate. They 
learned about where the wastes go and how they are 
utilized from an environmental engineer. They also learned 
about how our world benefits from the wastes they collected 
through recycling. 

ÖZEL MARMARA ANAOKULU
Marmara Private Kindergarten

“HEPİMİZ FARKLIYIZ”
“We Are All Different”

Ö zel Marmara Anaokulu öğrencileri PYP sorgulama 
ünitesi olan “Hepimiz Farklıyız” adlı konuyu çeşitli 
öğrenme deneyimleri ile sorguladılar. Öğretmenler 

öğrencilerin bedenlerini kağıt üzerine çizdiler ve müzik eş-
liğinde atık materyallerle çocukların süslemelerine rehberlik 
ettiler. Böylece “İnsanlar farklı özelliklere ve becerilere sahip-
tir” ana fikri doğrultusunda yaptığımız çalışmaları eğlenceli 
bir sanat etkinliği ile sonlandırmış oldular. 

Marmara Private Kindergarten students inquired the “We are 
All Different” subject, which is a PYP inquiry unit, through 
various learning experiences. Teachers drew the students’ 
bodies on paper and guided children to adorn them with 
waste materials with music. Thus, they concluded the 
“Humans have different features and skills” study with an 
entertaining art activity.
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“MUSTAFA KEMAL ATATÜRK REPLİKA ŞAPKALAR
Mustafa Kemal Atatürk’s Replica Hats

Ö zel Marmara Anaokulu öğrencileri, Okul Öncesi 
Akademi tarafından düzenlenen “Mustafa Kemal 
Atatürk Replika Şapkalar” etkinliğine katıldılar. Ata-

türk’ün doğa ve insan sevgisinden yola çıkarak çocukların; 
“farklılıklara saygı”, “doğa farkındalığı ve sevgisini” ortaya 
çıkaran etkinlikte, Melih Aydıner’in anlatımıyla “Dünya Şap-
kaları Mavi Gölde” hikayesini dinlediler. “Arkadaşım Şap-
kamda Gizli” oyununu oynadılar. “Pamuğun Yolculuğu” adlı 
deney çalışmasını yaptılar. Ardından şapka ustaları tara-
fından replika (orijinal kopya) olarak hazırlanan Büyük Ön-
der’in kullandığı 15 adet şapkadan oluşan “Mustafa Kemal 
Replika Şapkaları” sergisini gezdiler.

Marmara Private Kindergarten students attended the 
“Mustafa Kemal Atatürk’s Replica Hats” event organized 
by the Preschool Academy. In the event that aimed to 
support the children’s “respect for diversity” as well as their 
“love and awareness of nature” with reference to Atatürk’s 
love of human and nature, children listened Melih Aydıner 
tell the story “World Hats are in Blue Lake”. They played 
“My Friend is Hidden in My Hat” game. They performed 
the “Journey of Cotton” test experiment. Afterwards, they 
visited the “Mustafa Kemal’s Replica Hats” exhibition, 
where 15 replicas of our Great Leader’s hats crafted by 
master hatters were exhibited. 

BUZULLAR ERİMESİN !
Don’t Let the Glaciers Melt !

Ö zel Marmara Anaokulu öğrencileri PYP sorgulama üni-
tesi kapsamında “ Buzullar Erimesin “ temalı sergilerini 
açtılar. Öğrenciler buzulların erimesini engellemek ve 

orada yaşayan canlıları korumak için icat geliştirdiler. Uluslara-
rası bir doğa koruma kuruluşu olan WWF ‘in nesli tehlike altın-
daki “Kutup ayılarını evlat edinme” projesine de destek oldular.

Marmara Private Kindergarten students held an exhibition 
themed “Don’t Let the Glaciers Melt” as part of the PYP 
questioning unit. They developed inventions to prevent the 
melting of the glaciers and to protect the living creatures there. 
They also supported the international environmental protection 
organization WWF’s “Adopting Polar Bears” project. 

ÖZEL MARMARA ANAOKULU
Marmara Private Kindergarten

Ö zel Marmara Ortaokulu 8. sınıf öğrencileri 10 Ekim 
2018 tarihinde Sosyal Bilgiler Bölümü tarafından 
düzenlenen ‘Üç Din, Üç Simge’ temalı İstanbul ge-

zisine katıldılar. Öğrencilerimiz, rehber eşliğinde Aşkenaz Si-
nagogu, Rum Fener Patrikhanesi ve Süleymaniye Cami’sini 
ziyaret ederek üç farklı dine ait ibadethaneleri görme, farklı 
kültürleri öğrenme fırsatı yakaladılar. Sosyal bilgiler dersinde 
öğrendikleri bilgileri pekiştiren öğrencilerimiz, okulumuzun 
3D prensipleri doğrultusunda farklılıklara değer vermeyi ve 
duyarlı olmayı deneyimlediler, aynı zamanda keyifli bir gün 
geçirmiş oldular. 

The 8th grade students of Marmara Private Middle School had 
a tour of İstanbul, which was organized by Social Sciences 
Department on October 10, 2018. The theme of the tour was 
“Three Religions, Three Symbols”. 
Our students had a guided tour to visit Ashkenazi Synagogue, 
Greek Orthodox Patriarchate and Suleymaniye Mosque and 
had a chance to see the places of worship of the three 
religions as well as learning about different cultures. Students, 
who reinforced their learnings of the social sciences lesson, 
experienced cherishing diversity and being sensitive, as 
suggested by our school’s 3D principles. 

ÖZEL MARMARA ORTAOKULU 8. SINIF ÖĞRENCİLERİ
İSTANBUL GEZİSİNDEYDİ

8th Grade Students of Marmara Private Middle 
School Had a Tour of Istanbul

8 YAŞ YÜZME TEŞVİK MÜSABAKASI
Swimming Encouragement Contests for 8 –Year- Olds

Ö zel Mar-
m a r a 
İlkokulu 

2010 doğumlu 
yüzme takımı 
öğrencilerimiz 
24 Kasım 2018 
Cumartesi günü 
Sultanbeyli Ka-
palı Yüzme Ha-
vuzunda düzenlenen 8 Yaş Yüzme Teşvik Müsabakalarına 
katılmış ve okulumuzu başarıyla temsil etmişlerdir.

Our students of Marmara Private Elementary School, 
who were born in 2010, competed in the Swimming 
Encouragement Contests for 8 Years Olds, which took place 
on Saturday, November 24, 2018 at Sultanbeyli Indoor Pool 
and successfully represented our school.

ÖZEL MARMARA İLK VE ORTA OKULU
Marmara College Primary and Middle School



36 37

ORTAOKUL BASIN-YAYIN KULÜBÜ
Marmara Middle School Press Club

Özel Marmara Ortaokulu Basın Yayın Kulübü öğrenci-
leri, ilk etkinlikleri olarak Cumhuriyet’imizin 95. yıl dö-
nümü nedeniyle okul bahçesine bir çınar fidanı dikti. 

Dikilen bu fidan; yarının aydınlık Türkiye’sinin, tertemiz bir 
doğanın, bilgeliğin, erdemli olmanın, çevresine yarar sağla-
manın, ilerlemenin simgesi olarak okulumuzun bahçesindeki 
yerini aldı. 

Yılsonunda yayınlayacakları dergi için isim arayan Basın-Ya-
yın Kulübü, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine duyuru yaparak 
okul dergisi ile ilgili önerilen isimleri aldılar. Dergi için en çok 
tercih edilen isim, “GENÇ DÜŞÜNMEK” oldu.

Kulüp öğrencileri 1. dönem boyunca Cumhuriyet Bayramı, 
10 Kasım ve Öğretmenler Günü özel sayılarını hazırladı ve 
okul toplumu ile paylaştılar. Marmara Kitap Kurdu Fuarı’nda 
yazarlarla röportaj yapan öğrencilerimiz güzel tecrübeler 
edindiler.

As their first activity, the students of Marmara Private Middle 
School planted a sycamore tree in our school’s garden for 
the 95th Anniversary of Turkish Republic, as a symbol of the 
bright future of Turkey, a clean nature, wisdom, virtue, being 
useful for the society and progress.
The students in the Press Club made an announcement to the 
primary and middle school students to get recommendations 
for the name of the school magazine that they will publish at 
the end of the year. The name that was preferred the most 
widely turned out to be “GENÇ DÜŞÜNMEK” (Thinking 
Young). 
The students in the club prepared The Republic Day, 
November 10 and Teachers’ Day special issues and shared 
them with the school body. They made interviews with writers 
at Marmara Bookworm Fair and gained beautiful experiences.

MUN KONFERANSI
Mun Conference

2 3 - 25.11.2018 tarihleri arasında İstanbul Özel Mar-
mara Ortaokulu olarak MUN (Model United Nations) 
konferansına sekiz kişilik bir delegasyonla katıldık. Öğ-

rencilerimiz IELEV Çekmeköy Lise binasında gerçekleşen 
konferansta çeşitli okullardan gelen yaklaşık 100’e yakın orta 
ve lise öğrencisi ile birlikte dünya sorunlarını ele alıp bunları 
anlayarak ve nedenlerini tartışarak çözüm önerilerinde bu-
lundular. Bunu yaparken yalnızca araştırma becerilerini kuv-
vetlendirmekle kalmayıp, iletişim becerilerini ve özyönetim 
becerilerini de geliştirme olanağı buldular.

İstanbul Marmara Private Middle School attended the MUN 
(Model United Nations) Conference on November 23-25, 
2018, with a delegation of eight members. At the conference 
which was held in IELEV Çekmeköy High School building, 
together with approximately 100 middle and high school 
students from various schools, our students discussed the 
problems of the world, the reasons of these problems and 
suggested solutions to them. They had the chance to develop 
their research, communication and self-management skills. 

ÇEVRE İÇİN FARKINDALIK
Environmental Awareness

Ö zel Marmara Ortaokulu öğrencileri ‘Çevre ve Farkın-
dalık’ etkinliği düzenlediler. Okulumuzun 1999 yılın-
dan itibaren üye olduğu Eko-Okullar Projesi kapsa-

mında Çevre ve Farkındalık Etkinliği 1 Kasım 2018 Perşembe 
günü fuaye alanında gerçekleştirildi. Etkinlikte ‘Atıkların, çöp-
lerin olduğu bir ortamda kendinizi nasıl hissedersiniz?’ te-
masından yola çıkarak ‘Temiz bir çevre için neler yapılabilir?’ 
konusu üzerinde duruldu. Öğrencilerimizin yazdığı sloganlar-
la çevreye olan duyarlılıklarına dikkat çekildi. Ardından hep 
beraber çöplerin ve atıkların temizlenmesiyle etkinlik bitirildi.

The students of Marmara Private Middle School organized 
an “Environment and Awareness” activity. As part of the Eco-
Schools Project, of which our school has been a member 
since 1999, the activity took place at the foyer on Thursday, 
November 1, 2018. Answers to questions like ‘How would 
you feel yourself in an environment filled with trash?’ and 
‘What can we do for a clean environment?’ were sought. Our 
students drew attention to environmental awareness through 
the slogans they wrote. The activity ended with cleaning up 
the trash and wastes all together.

DARICA HAYVANAT BAHÇESİ’NDE GÜZEL BİR GÜN
Beautiful Day at Darica Zoo

Ö zel Marmara Ortaokulu Fen Bilimleri Bölümü tarafından yürü-
tülen “Doğa Dostlarımız Kulübü”, 14 Aralık Cuma günü Darı-
ca Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı’nı ziyaret 

ederek çeşitli etkinliklere katıldılar. Öncelikle Darıca Hayvanat Bah-
çesi eğitmenleri öğrencilerimize bilgilendirme sunumu gerçekleştirdi. 
Dünya Maymunlar Günü olması sebebiyle öğrencilerimiz maymunla-
rı beslemek üzere yemek kutuları hazırlayarak maymunlara verdiler. 
Hayvanat Bahçesinde Samir ve Komada adındaki gergedanları doğal 
alanlarında gezerek inceleme imkânı buldular. Harika bir günün ardın-
dan hayvan sevgisini yüreklerinde hisseden öğrencilerimiz okulumu-
za döndüler.
“Friends of Nature” club, which is managed by Marmara Private 
Middle School Science Department, visited the Darıca Faruk Yalçın 
Zoo and Botanical Garden and attended some activities on Friday, 
December 14, 2018. First, trainers of Darıca Zoo made an informative 
presentation to our students. Since it was World Monkey Day, our 
students prepared some meal boxes for the monkeys and gave them 
to the monkeys. They had the opportunity of observing Samir and 
Komada, two rhinos in their natural environment. After a wonderful 
day, the students felt the love for animals deep in their hearts and 
returned to the school.
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Ö zel Marmara Ortaokulu 8. sınıf öğrencileri 27-30 Eylül 
2018 tarihlerinde Matematik Bölümü tarafından dü-
zenlenen, Sosyal Bilgiler Bölümü’nün de destekledi-

ği ‘Nesin Matematik Köyü ve Ege Turu Gezisi ’ne katıldılar. 
Hem akademik hem de kültürel içerikli bu gezide öğrencile-
rimiz, matematikle ilgili çok önemli deneyimler yaşarken, bir 
taraftan da doğal yaşamla iç içe olmanın huzurunu hissettiler. 
Prof. Dr. Ali Nesin ile katıldıkları unutulmayacak güzellikteki ve 
kendilerine katkısı büyük olan matematik derslerinin yanında 
ilk çağların filozoflarını yetiştirmiş olan Ege topraklarını da ta-
nımış oldular.

İzmir’in Selçuk ilçesinde yer alan Meryem Ana Evi ziyaret 
alanını, Efes Antik Kenti ve harabelerini, Şirince Köyü’nü, Ay-
dın sınırlarında yer alan Tales Matematik Müzesi’ni de görme 
fırsatını buldular. Bu sayede öğrencilerimiz, matematik ve 
sosyal bilgiler derslerinde öğrendikleri bilgileri profesyonel 
rehber ve öğretmenleri sayesinde pekiştirmiş oldular.

MS LULU BİR KEZ DAHA MARMARA’ DA
Ms Lulu at Marmara Once Again 

8. SINIF ÖĞRENCİLERİMİZ NESİN 
MATEMATİK KÖYÜ’NDE

Our 8th Grade Students Visited the Nesin Mathematics Village

The 8th grade students of Marmara Private Middle School 
attended the ‘Nesin Mathematics Village and Aegean Tour’, 
which was organized by Mathematics Department and 
supported by Social Sciences Department, on September 
27-30, 2018. During this academically and culturally rich trip, 
our students experienced a great deal about mathematics 
and felt the peace of being close to the nature. Having had 
the tour with Prof. Dr. Ali Nesin, they witnessed unforgettable 
beauties and understood mathematics better, which 
contributes greatly to their development. They also had the 
opportunity of getting to know the Aegean Region, where 
most of the philosophers of the first age were raised. 

They also had the opportunity to visit the House of Virgin 
Mary in Selçuk, İzmir, Ephesus Ancient City and Ruins, 
Şirince Village and the Thales Mathematics Museum located 
near the borders of Aydın. Our students strengthened their 
learnings of mathematics and social science lessons with the 
company of a professional guide as well as their teachers. 

M Dünya turnesi kapsamında okulumuzu her yıl olduğu gibi bu sene 
de ziyaret eden Artspot Company kurucusu Maria Laura Bordalejo 
ilkokul 2., 3. ve 4. sınıf öğrencilerimize ONE SEED adlı İngilizce oyu-

nunu sahneledi . Öğrencilerimiz Ms Lulu’ nun interaktif oyununa şarkılarına 
ve danslarına eşlik ederek katılım sağladılar. Küçük Marmaralıların bu İngi-
lizce oyuna gösterdikleri ilgi ve katılımlarından memnuniyet duyduğunu ifade 
eden Ms Lulu’ya bu eğlenceli etkinlik için teşekkür ediyor, bir daha ki seneye 
kadar hoşçakal diyoruz

Ms LuluThe founder of Artspot Company Maria Laura Bordalejo, who visits 
our school every year as part of her world tour, visited our school again this 
year. She performed the “ONE SEED” English play for our 2nd, 3rd and 4th 
grade students. Our students joined Ms. Lulu’s interactive play by singing 
and dancing along. Ms Lulu stated that she was so pleased with the interest 
of little Marmarians in this English play. We would like to thank Ms Lulu for this 
fun activity. Goodbye until next year Ms Lulu! 

YENİ YIL KONSERİ
The New Year Concert

Ö zel Marmara İlkokul ve Ortaokulu öğrencilerinin 
hazırlamış oldukları yeni yıl konseri 27 Aralık 2018 

tarihinde Hasan Ali Yücel salonunda gerçekleşti.
Mezun öğrencilerimizden Altay Tuna Polat’ın kendi bes-
tesi olan Expedition adlı parçasıyla başlayan konser 
flüt, keman, bateri dinletileriyle devam etti. 5.sınıf öğ-
rencilerinden oluşan koro ve orkestranın yeni yıl şarkı-
larını seslendirmesinin ardından sona eren konserimize 
coşkuyla katılan tüm dinleyicilerimize, emeği geçen tüm 
öğrenci ve öğretmenlerimize teşekkür ederiz.

The New Year Concert performed by the students of 
Marmara Private Elementary and Middle Schools took 
place at Hasan Ali Yücel Hall on December 27, 2018.
The concert started with a composition named Expedition 
by Altay Tuna Polat, who is one of our graduate students, 

and continued with flute, violin and drum performances. The 
program ended with the performance of the 5th grade choir 
and orchestra where they sang New Year songs. We would 
like to thank all our students and teachers who contributed 
in this concert as well as our enthusiastic audience. 
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GEZİCİ KİTABEVİ DENİZ PAPAĞANI PAFİN OKULUMUZDAYDI
Pafin the Sea Parrot, the Travelling Bookstore, Was at Our School

T ürkiye’nin ilk gezici kitabevi Deniz Papağanı Pafin, 30-
31 Ekim, 1-2 Kasım tarihlerinde okulumuzdaydı. Deniz 

Papağanı Pafin’i ziyaret eden Özel Marmara İlkokulu ve Or-
taokulu öğrencileri hem 4000 çeşitten fazla çocuk kitabını 
inceleme hem de kitap alışverişi yapma imkânı buldular.

Pafin the Sea Parrot, Turkey’s first travelling bookstore was at 
our school on October 30-31 and November 1-2. Students 
of Marmara Private Elementary and Middle Schools, who 
visited Pafin the Sea Parrot, had the chance of checking out 
at more than 4000 children’s books and buying them.

SPOR KÜLTÜRÜ VE OLİMPİK EĞİTİM PROJESİ
Sports Culture and Olympic Education Project

Ö zel Marmara İlkokulu ve Ortaokulu Beden Eğitimi Bö-
lümünün faaliyet programı arasında yer alan “Spor 
Kültürü ve Olimpik Eğitim Projesi” 26 Aralık 2018 

Çarşamba günü okulumuz Hasan Ali Yücel Konferans Salo-
nunda gerçekleştirildi.
Genç nesillerin erken yaşlarda spor kültürüne sahip olabil-
meleri için Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi- Kültür ve Olimpik 
Eğitim Komisyonu tarafından okulumuz konferans salonunda 
3, 4, 5 ve 6. sınıf öğrencilerimizin ilgi ile izlediği interaktif bir 
sunum yapıldı.
Spor kültürü, olimpiyat oyunları, olimpizm, fair play ve çevre 
konuları ile ilgili filmlerin ve animasyonların gösterildiği, ödül-
lü yarışmaların yapıldığı, eğitici olduğu kadar eğlenceli olan 
sunum yaklaşık bir saat sürdü.
Beden Eğitimi Bölümü tarafından geleceğin sporcuları ve 
tribünleri dolduran seyircilerini bilinçlendirmek amacı ile dü-
zenlenen projeye katkılarından dolayı Türkiye Milli Olimpiyat 
Komitesi-Kültür ve Olimpik Eğitim Komisyonu’na teşekkür 
ederiz.

The “Sports Culture and Olympic Education Project” took 
place at Hasan Ali Yücel Conference Hall on December 26, 
2018. The project is a part of the activity plan of Marmara 
Private Elementary and Middle Schools’ Physical Education 
and Sports Department. 
Turkish National Olympics Committee – Culture and Olympic 
Education Commission performed an interactive presentation 
to our 3rd, 4th, 5th and 6th grade students at our school’s 
conference hall, in order to provide the next generation with 
sports culture at an early age.
The presentation, which involved; films and animations 
about sports culture, Olympic Games, olympism, fair play 
and environmental issues; and prized contests, was both 
educational and fun. It took about an hour. 
We would like to express our gratitude to Turkish National 
Olympics Committee – Culture and Olympic Education 
Comission for their contribution to the Physical Education 
and Sports Department’s project, which aims to raise 
awareness in the future sportsmen and sportswomen and 
future spectators.

Kartepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün öncülüğünde ya-
pılan “Geleceğinize Gelin” proje tanıtım sunumu Kocaeli 
Marmara Kolejinde gerçekleşti.

K artepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün öncülüğünde ya-
pılan, Marmara Eğitim Kurumları ve Maltepe Üniversitesi 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Betül Çotuksöken’in de kat-

kıda bulunduğu “Geleceğinize Gelin” proje tanıtım sunumuna, 
Kartepe Belediye Başkan Yardımcısı Murat Çakır, Maltepe Üni-
versitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Betül Çotuksöken, Kartepe 
Kaymakamı Tuncay Dursun, Kartepe İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Ferhat Dilek, Fevziye Tezcan Mesleki ve Teknik Anadolu Lise-
si Müdürü Metin Yalaz ile Proje Yürütme Kurulu üyeleri katılım 
gösterdi.

PROJENİN TEMEL İLKELERİ

Projenin tanıtımı-
nı Fevziye Tezcan 
Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lise-
si Müdürü Metin 
Yalaz yaptı. “Pro-
jemizin iki temel 
ilkesi vardır. Birinci 
temel ilkesi; saha 
alanında çalışma, 
ikinci temel ilkesi 

ise öğretmen, öğrenci ve velinin her anlamda iş birliği içerisin-
de olmasıdır” şeklinde konuşan Yalaz, “Projemizin adından da 
anlaşıldığı gibi gelecek için atılan bir adımdır. Veli, öğrenci ve 
öğretmenin her anlamda birlikte çalışmasını sağlamak adına, 
sinema günleri, veli görüşme randevu sistemi, tebrik ve onur 
günleri, uçurtma şenliği, doğa yürüyüş günleri ve bisiklet sür-
me etkinlikleri aktif hale getirilecektir. Velilerimizin öğrencilerle 
iletişimini daha etkili hale getirmek için iletişim seminerleri dü-
zenlemek projemiz kapsamındadır. Aynı zamanda 1440 öğret-
menimize, veli ve öğrenciyle daha iyi iletişim kurabilmek adına 
eğitim seminerleri düzenlenecektir. Hedeflerimizde, bütün ço-
cukların en iyi şekilde eğitim görme hakkı ön planda tutularak 
bilinçli bir toplum oluşturmaktır” dedi.

Projeyi değerlendirmek adına konuşan Kartepe Kaymakamı 
Tuncay Dursun; “Öğretmenler birçok zaman velilerimizin gö-
revini de yüklenmek zorunda kalıyorlar. Bu zor ve zahmetli bir 
süreç. Eğitim sürecinde velilerimiz okulun ve öğretmenin ne ka-
dar yanında olurlarsa eğitimde o denli başarılı oluruz. Ben de 
fahri bir öğretmen olarak bu proje içinde yer almaktan mutluluk 
duyacağım.” dedi. Kartepe Belediye Başkan Yardımcısı Murat 
Sabri Çakır da düşüncelerini “Çocuklarımız için yapılacak her 
çalışmanın yanında olacaklarını, geleceğimizi daha iyi inşa et-
mek için ellerinden gereken gayreti göstereceklerini, doğa ha-
rikası Kartepe’nin çocuklarının geleceği de capcanlı ve aydınlık 
olmalı” diyerek ifade etti.

Program sonunda Maltepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Betül Çotuksöken’e, Marmara Eğitim Kurumları Koordina-
törü Mehmet Alkan’a ve Proje Yürütme Kurulu adına İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü Özel Büro Öğretmeni Fehime Karakurt’a çi-
çek takdim edildi.

“GELECEĞİNİZE GELİN”
“Come to Your Future”

The presentation of the “Come to Your Future” project 
under the leadership of Kartepe District Directorate of 
National Education took place at Kocaeli Marmara College. 
Deputy Mayor of Kartepe Murat Çakır, Vice Rector of Maltepe 
University Dr. Betül Çotuksöken, Kartepe District Governor 
Tuncay Dursun, Kartepe District National Education Director 
Ferhat Dilek, Fevziye Tezcan, Vocational Anatolian High School 
Manager Metin Yalaz and members of the Project Executive 
Board attended to the introduction presentation of “Come to 
Your Future” project which was done under the leadership of 
Kartepe District Directorate of National Education. Vice Rector 
of Marmara Education Institutions and Maltepe University Dr. 
Betül Çotuksöken made major contributions to the project. 
BASIC PRINCIPLES OF THE PROJECT
The project was introduced by Fevziye Tezcan Vocational 
Anatolian High School Director Metin Yalaz. He said in his 
speech: “Our project has two basic principles. The first one is 
to work in the field and the second one is to provide teacher-
student-parent cooperation in every sense.” He also added: “As 
it is understood from the name of our project, it is a step to the 
future. In order to ensure that parents, students and teachers 
work together in every sense, movie days, parents’ meeting 
appointment system, greeting and honor days, kite festival, 
nature hiking days and cycling activities will be organized. It 
is within the scope of our project to organize communication 
seminars in order to make our parents’ communication with 
students more effective. At the same time, 1440 teachers will 
be given training seminars to communicate better with parents 
and students. Our goal is to create a conscious society by 
prioritizing the right of all children to be educated in the best way.” 
To evaluate the project, Kartepe District Governor Tuncay Dursun 
said “Teachers often have to take over the responsibilities of 
our parents, too. This is a difficult and laborious process. The 
more the parents are with the school and the teachers, the more 
successful we become in education. I will be happy to take part 
in this project as an honorary teacher.” Deputy Mayor of Kartepe 
Murat Çakır also stated that they will support any project for 
the children and they will do their best to build a better future, 
adding that “Kartepe’s children should also have a bright future.” 
At the end of the presentation, flowers were presented to 
Maltepe University Vice Rector Dr. Betül Çotuksöken, Marmara 
Education Institutions Coordinator Mehmet Alkan and, on 
behalf of Project Executive Board, to District National Education 
Directorate Private Bureau Teacher Fehime Karakurt.

 KOCAELİ MARMARA KOLEJİ
 Kocaeli Marmara College
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“ASKIDA KIŞLIK”
“Suspended Winter Clothes”

İ lkokul ve Ortaokul Okul Aile Birliklerimiz başlattıkları “Askıda Kışlık” ve “Mi-
nik Kalpler Artık Üşümesin” projelerini bugün tamamladılar. Kardeş okul-
larımız Arslanbey İlkokulu ve Ortaokulu, Kubilay İlkokulu ve Ortaokulu’nda 

öğrenim gören, belirlenmiş ihtiyaç sahibi 70 öğrenciye kışlık bot, mont ve at-
kı-bere-eldiven setleri ayrıca anasınıflarındaki tüm öğrenciler için de eşofman 
takımlarını ulaştırmışlardır.

Our primary and middle school parent-teacher associations 
concluded their “Suspended Winter Clothes” and “Don’t Let 
the Little Hearts Get Cold” projects. They have organized 
the donation of winter boots, jackets, hats, scarves and 

gloves to 70 selected students in need from our sister 
schools Arslanbey Primary and Middle School and Kubilay 
Primary and Middle School. They have also prepared and 
donated tracksuit sets for all the kindergarten students.

SATRANÇ TURNUVASI
Chess Tournament

2 018 Kocaeli 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Altın Çocuklar Satranç 
Turnuvası’na öğrencilerimizden Deniz İpek Yeşilbaş,Mercan Sargın,-
Kaan Toprak, Janok Kaan Tekeş ,Alican Yazıcıoğlu, Arda Yazıcıoğlu, 

2019 Kocaeli Küçükler ve Yıldızlar İl Birinciliği Satranç Turnuvası’na öğren-
cilerimizden Arslan Beyazıt Balkan,Janok Kaan Tekeş, Göktuğ Erberk Pat-
lar,Altay Dora Şengözer,Deniz İpek Yeşilbaş,Çağan Kaya Şengözer,Doruk 
Şener,Arda Yazıcıoğlu,Alican Yazıcıoğlu ve Bulut Yüksel katılmışlardır.

İlk kez turnuvaya katılan öğrencilerimiz güzel bir deneyim yaşarken, tur-
nuva tecrübesi olan öğrencilerimiz ise başarılı sonuçlarla turnuvaları ta-
mamlamışlardır.

Our students; Deniz İpek Yeşilbaş, Mercan Sargın, Kaan Toprak, Janok 
Kaan Tekeş, Alican Yazıcıoğlu, Arda Yazıcıoğlu attended the 2018 Kocaeli 
October 29 Republic Day Golden Children Chess Tournament, while 
Arslan Beyazıt Balkan, Janok Kaan Tekeş, Göktuğ Erberk Patlar, Altay 
Dora Şengözer, Deniz İpek Yeşilbaş, Çağan Kaya Şengözer, Doruk Şener, 
Arda Yazıcıoğlu, Alican Yazıcıoğlu and Bulut Yüksel attended the 2019 
Kocaeli Kids and Stars City Championship Chess Tournament. 
Our students who participated in the tournament for the first time had 
a nice experience while the experienced students completed the 
tournaments with successful results.

İYİLİK MELEĞİ
Guardian Angel

K ocaeli Marmara Koleji Anaokulu öğrencilerimiz ile iyilik 
yapma, güzel davranışlarda bulunma, yardımseverlik gibi 
erdemli davranışlar kazandırmak amacıyla “İyilik Meleği” 

isimli etkinlik gerçekleştirilmiştir. 1 hafta süren çalışmamız süre-
since velilerimizin de evdeki süreci yöneterek verdikleri destekle 
birlikte çocuklarımız iyilik kavramı üzerinde durarak davranışlar 
geliştirmişlerdir. Etkinliğin sonunda her sınıfta uygulanan tahmin 
oyunları ile birlikte etkinlik tamamlanmıştır. Yapılan etkinliğin yan-
sımaları; öğrencilerimizin birbirine oyuncak toplamada yardım 
etmesi, eşyalarını taşımaya yardım etme, birbirlerine çizdikleri 
resimleri hediye etme gibi yayılarak devam etmektedir.
Kocaeli Marmara College Kindergarten students had an activity 
called “The Guardian Angel” in order to gain virtuous behavior 
such as doing good, being kind and benevolent. Focusing on 
the goodness concept for one week, our students developed 
good behavior with their parents’ support, who managed the 
process at home. The activity was concluded with guessing 
games played in each class. As an output of the activity, our 
students’ good behavior, such as helping each other for picking 
up the toys and carrying their belongings, giving their paintings 
to each other as gifts, have increased and spread among them.

BİLGİ YARIŞMASI
Quiz Show

O kulumuz Lise yabancı dil zümresinin dönem içindeki 
etkinliklerinden biri de 9. Ve Hazırlık sınıflarının katılı-
mı ile gerçekleştirilen ‘Kim milyoner olmak ister’ bilgi 

yarışması olmuştur. Dil öğrenmenin yöntemlerinden biri de 
eğlenerek öğrenmektir .Bu vesile ile yapılan bilgi yarışmasın-
da öğrencilerimiz eğlenceli ve heyecanlı vakit geçirmişlerdir. 

One of the activities of our school’s High School Foreign 
Languages Department this term was the ‘Who wants to be a 
billionaire?” quiz show, prep classes and 9th grade students 
attended. One of the ways of learning a language is learning 
with fun. At the quiz show, which was organized for this 
purpose, our students had a fun and exciting time. 

KOCAELİ MARMARA KOLEJİ
Kocaeli Marmara College

 KOCAELİ MARMARA KOLEJİ
 Kocaeli Marmara College



44 45

HAYVAN HAKLARI
Animal Rights

4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kapsamında Kocaeli 
Marmara Koleji Ortaokulunda düzenlenen ‘Mamayı 
Getir Anahtarlığı Götür’ kampanyası için öğrencile-

rimiz hayvan dostlarına mama bağışı yaptılar ve öğrencile-
rimize öğretmenlerinin onlar için günün anlam ve önemine 
uygun olarak hazırladıkları anahtarlıklar hediye edildi. Öğ-
rencilerimiz, hayvan dostları için getirmiş oldukları mamala-
rın tamamını KOHAYDER’e teslim ettiler ve ardından hayvan 
dostlarımızı daha yakından tanımak amacıyla 5. ve 6. sınıf-
larımız için düzenlediğimiz Ormanya gezisine katıldılar. Her 
canlının yaşam hakkına saygı duymamız gerektiği bilincini ta-
şıyan ve bu bilince hizmet eden tüm Marmaralı öğretmen ve 
öğrencilerimizle birlikte gerçekleştirdiğimiz bu etkinlik bizleri 
çok mutlu etti.

Our students donated food to their animal friends at the 
“Bring the Food, Take the Keychain” campaign, which took 
place at Kocaeli Marmara College Middle School on October 
4, World Animal Day. Their teachers gave the keychains they 
prepared for the students in accordance with the meaning 
and importance of the day as gifts, in return for their food 
donations. Our students handed all the food they brought for 
their animal friends to KOHAYDER and then, 5th and 6th grade 
students attended the Ormanya trip, which we organized to 
get to know our animal friends better. We were delighted to 
organize this activity with all the Marmarian teachers and 
students, who have the consciousness of respecting the 
rights of all living things and act accordingly. 

“ LÖSEMİLİ MİNİK KALPLER İÇİN BEN DE VARIM!”
“I’m in for Little Hearts with Leukemia, Too”

K ocaeli Marmara Koleji, ortaokul öğretmen ve öğrencile-
ri “ Lösemili Minik Kalpler için Ben de Varım!” dediler. 
Okulumuz konferans salonunda gönüllülük esasına bağlı 

olarak öğrencilerimize ücret karşılığında izlettiğimiz filmin bilet 
satışından elde ettiğimiz gelirle, Kocaeli Üniversitesi Onkoloji 
Bölümü Çocuk Hematoloji Servisinde tedavi gören lösemili ço-
cuklarımızın ihtiyaçlarını öğrenerek, bu ihtiyaçlar doğrultusunda 
onlar için aldığımız hediyeleri öğrencilerimizle birlikte sahipleri-
ne ulaştırdık. Paylaşmanın, bizlere ve bu paylaşımı yaptığımız 
çocuklara verdiği mutluluk görülmeye değerdi.

Kocaeli Marmara College Middle School teachers and students 
said, “I’m in for Little Hearts with Leukemia, too”. First, we 
learned about the needs of children with leukemia who are 
treated in the Pediatric Hematology Department of Kocaeli 
University Oncology Department. Then, we organized a movie 
watching activity in our school’s conference hall. The students 
attended the activity on a voluntary basis. With the money 
raised from the ticket sales of the activity, we bought gifts for 
the children with leukemia and presented these gifts to them 
with our students. The happiness of sharing was worth seeing. 

ERTUĞRUL FIRKATEYNİ’NİN 128. YIL 
ANISINA ÖZEL KONSER

Special Concert in Memory of the 128th Anniversary of Ertuğrul Frigate

B odrum Karya Kültür Sanat Tanıtım Vakfı (BOSAV) ve 
Muğla Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile hazırlanan 
“Ertuğrul Fırkateyni’nin 128. Yıl Anısına” etkinliğine 16 

Eylül 2018 tarihinde Bodrum Özel Marmara Koleji ev sahipliği 
yaptı.

Bodrum Karya Kültür Sanat Tanıtım Vakfı (BOSAV) ve Ertuğrul 
Fırkateyni Kazı Başkanı Tufan Turanlı, etkinlikte yaptığı konuş-
mada, Türk-Japon dostluğunun gelişerek devam ettiğini söy-
ledi. Marmara Eğitim Kurumları Kurucu Temsilcisi ve Genel 
Müdür Yardımcısı Oya Sakız konuklara Atatürk portesinin yer 
aldığı kurum plaketini takdim ederken “Böyle güzel ve anlam-
lı bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan Marmara Koleji olarak 
gurur duyduk.” İfadelerine yer verdi.

16 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında Bodrum Marmara Koleji 
Atatürk Kültür Merkezi Fuaye Alanında kurulu olan Ertuğrul 
Fırkateyni sergisini Bodrum halkı okuldan randevu alarak 
gezme fırsatı buldu. 

Ertuğrul Fırkateyni’nin 16 Eylül 1890 yılında Japonya açıkla-
rında batması sonucunda Japon halkının Osmanlı denizcile-
rine yardımı ile başlayan Türk-Japon dostluğunu günümüzde 
de yaşatmak ve şehitleri anmak amacıyla Muğla Büyükşehir 
Belediyesi Orkestrası Türk & Japon Dostluğu “Dünya Barışı-
na Çağrı Konseri” 2 Ekim 2018 tarihinde Bodrum Özel Mar-
mara Koleji Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleşti. 

Program sunucusu Halit Mızraklı ve solist Nazlı Alptekin’in 
sahneye Japon yöresel kıyafetleri ile çıkması seyirciler için 
sürpriz oldu.

Bodrum Marmara College hosted the event “in Memory of the 
128th Anniversary of Ertuğrul Frigate”, which was prepared 
in cooperation with Bodrum Karya Culture, Art and Publicity 
Association (BOSAV) and Muğla Metropolitan Municipality, 
on September 16, 2018.
Bodrum Karya Culture, Art and Publicity Association 
(BOSAV) and Site Director of Ertuğrul Frigate made a speech 
at the event. They emphasized that the Turkish-Japanese 
friendship develops continuously. Founder Representative 
and Vice President of Marmara Education Institutions Oya 
Sakız presented the guests corporate plaques with Atatürk’s 
portrait on them. She said, “We, as Marmara College, are 
proud to host such a beautiful and meaningful event.” 
By getting an appointment from the school, residents of 
Bodrum had the opportunity to visit the Ertuğrul Frigate 
exhibition at Bodrum Marmara College Atatürk Culture 
Center Foyer, between September 16 and October 2.
Ertuğrul Frigate sunk off Japan on September 16, 1890. The 
Japanese helped the Ottoman sailors when this happened. 
This was the beginning of the Turkish-Japanese friendship. In 
order to sustain this friendship and commemorate the victims 
“A Call for World Peace Concert”, by Muğla Metropolitan 
Municipality Orchestra, took place at Bodrum Marmara 
Private College Atatürk Culture Center on October 2, 2018. 
It was a surprise for the audience when the host Halit 
Mızraklı and solo singer Nazlı Alptekin went on the stage with 
traditional Japanese clothes.
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ZEKİ MÜREN’İ DOĞUM GÜNÜNDE ANDIK
We Commemorated Zeki Müren on His Birthday

B odrum Özel Marmara Koleji öğrencileri, Sanat Güneşimiz 
Zeki Müren’i Doğum Gününde Anma Etkinliğini bu yıl da 
başarılı ve desteğe ihtiyacı olan Türk gençlerine eğitim 

imkânı sağlayan TEV( Türk Eğitim Vakfı) ile iş birliği içerisinde 
gerçekleştirdi. 

Öğrencilerimiz öğretmenleriyle birlikte sahne alarak Zeki Mü-
ren’in unutulmaz şarkılarını seslendirdiler. İzleyenler tarafından 
oldukça beğenilen dinletide eğlenceli dakikalar yaşandı.

Etkinlikte lise CAS öğrencilerimiz Zeki Müren’e özel tasarladık-
ları ürünleri satışa sunarak, elde edilen geliri ,Türkiye’nin eğitim-
le ilerleyeceği bilinciyle mal varlığının yarısını TEV’e bağışlayan 
Zeki Müren adına Türk Eğitim Vakfı’na bağışladılar.

Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlik öncesi su-
numda Türk Eğitim Vakfı bursiyerlerinin, Türk Eğitim Vakfı’na te-
şekkürlerini sunmaları izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.
The students of Bodrum Marmara College cooperated with TEV 
(Turkish Educational Foundation), which provides education 
to successful Turkish students who need support, to organize 
the commemoration event for our Sun of Art, Zeki Müren, on his 
birthday. 
Our students sang Zeki Müren’s unforgettable songs with their 
teachers on the stage. The audience enjoyed the performances 
and had lots of fun. 
During the event, our high school CAS students sold the clothes 
they designed in Zeki Müren’s style and donated their income to 
TEV on behalf of Zeki Müren, who donated all his assets to TEV, 
knowing that Turkey will progress through education.
It was very emotional when TEV scholars expressed their 
gratitude to TEV at the presentation before the event, which took 
place at Atatürk Culture Center. 

2017-2019 ULUSLARARASI BAKALORYA (IB) DİPLOMA 
PROGRAMI GÖRSEL SANATLAR FİNAL SERGİMİZ

2017-2019 International Baccalaureate (Ib) Diploma Programme Visual 
Arts Final Exhibition

B odrum Marmara Koleji IB Diploma Programı öğrencilerimizden 
Cansu Kayan, Esen Kayan, Katre Karabey, Leyla Addy ve Leyla 
Önal’ın öğretmenleri Merve Savran’ın rehberliğinde hazırlamış 

oldukları ‘Jenerasyonlar’, ‘Metropoller’, ‘Northampton’, ‘Uzay’ ve ‘Ley-
la’ temalı eserlerinden oluşan sergimiz 10-14 Aralık tarihleri arasında 
Şevket Sabancı Kültür ve Sanat Merkezi’nde sanatsever misafirlerimi-
zin, öğretmenlerimizin ve Bodrum Marmara Koleji Müdürü’müzün ka-
tılımıyla açıldı.

The exhibition which consists of ‘Generations’, ‘Metropols’, 
‘Northampton’, ‘Space’ and ‘Leyla’ themed works of art by Bodrum 
Marmara College IB Diploma Programme students Cansu Kayan, Esen 
Kayan, Katre Karabey, Leyla Addy and Leyla Önal took place at Şevket 
Sabancı Culture and Art Center on December 10-14. Our students 
prepared their works of art through the guidance of their teacher 
Merve Savran. Art lovers, our teachers and the Principle of Bodrum 
Marmara College attended the opening ceremony of the exhibition. 

GENCO ERKAL BODRUM’DA
Genco Erkal in Bodrum

T ürk Tiyatrosunun usta ismi Genco Erkal ve Tülay Günal’ın sahne-
lendirdiği ‘Yaşamaya Dair’ isimli müzikli tiyatro Bodrum Marmara 
Koleji Atatürk Kültür Merkez’inde sahnelendi.

Nazım Hikmet’in ölümünün 54. Yıldönümü sebebiyle Genco Erkal’ın 
uyarlayıp yönettiği oyunda, Genco Erkal’a Tülay Günal eşlik etti. Lise 
öğrencilerimizin edebiyat derslerinde verilen bilgiler öğrenci ve velile-
rimizin birlikte katılımıyla bu etkinlikle pekiştirildi.

Ağırlıklı olarak Nazım Hikmet’in Bursa Cezaevi’ndeki yaşamını, eşi Pi-
raye Hanım’a olan tutkusunu anlatan oyunda Genco Erkal, ünlü ozanın 
sürgün yılları ve vatan hasretini sahneye taşıyarak izleyiciyi adeta o 
yıllara götürdü. Oyunda Fazıl Say, Zülfü Livaneli ve çeşitli bestecilerin 
Nazım şarkıları okundu.

Oldukça beğenilen oyunun sonunda usta sanatçı ayakta alkışlandı.

‘Yaşamaya Dair’ (About Living) singspiel was staged by master artist 
Genco Erkal and Tülay Günal at Bodrum Marmara College Atatürk 
Culture Center. 
Genco Erkal has adapted and directed this play in honour of the 
54th anniversary of bidding farewell to Nazım Hikmet. Our high 
school students enjoyed the play, where they had the opportunity to 
support their knowledge of literature. The parents were also among the 
audience.
The play is mostly about Nazım Hikmet’s life in Bursa Penitentiary 
and his passion for his wife Piraye. Genco Erkal successfully put the 
famous poet’s years of exile and his nostalgia on the stage, taking the 
audience to those years. The play included Nazım songs by various 
composers such as Fazıl Say and Zülfü Livaneli. 
At the end of the play, the master artist received a standing ovation.
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BODRUM MARMARA KOLEJİ GELENEKSEL 
MANDALİNA ŞENLİĞİ

Bodrum Marmara College Traditional Tangerine Festival

H er yıl Aralık ayında düzenlenen Bodrum Marmara Ko-
leji Mandalina Festivali bu yıl da oldukça renkli görün-
tülere sahne oldu. 

Festival günleri başlamadan önce öğrencilerimiz Bodrum 
Marmara Koleji bahçesinde yetişen mandalinaları öğretmen-
leri eşliğinde toplayarak, bu mandalinalarla laboratuvarları-
mızda mum, parfüm, kolonya gibi çeşitli ürünler elde ettiler. 

Bodrum Marmara College Tangerine Festival, which is 
organized in December every year, was very colorful this year, 
too.
Before the festival, our students picked the tangerines from 
the trees in Bodrum Marmara College’s garden and produced 
products in our laboratories such as candles, perfumes and 
cologne. 
Our students sold these products, their second hand books, 
the toys they don’t play with anymore and their various 
belongings in the New Year market that was set up inside our 
school, and donated their income to our sister school, Milas 
Söğütcük Elementary School.

GELENEKSEL DİLEK AĞACI PROJEMİZ
Our Traditional Wish Tree Project

B odrum Marmara Koleji ile özdeşleşmiş olan ve 3 yıldır 
yaptığımız ‘’Dilek Ağacı’’ sosyal sorumluluk projemiz 
bu sene Ortakent Yahşi Engelliler ve Rehabilitasyon 

Okulu öğrencilerini, velilerini, yönetici ve öğretmenlerini oku-
lumuzda misafir ettik.

Güne lise öğrencilerimizle beraber resimler yaparak başla-
yan değerli misafirlerimize hediyelerimizi verdikten sonra hep 
beraber şarkılar söyleyip dans ettik. Etkinliğimiz yeni yıl pas-
tamızı kestikten sonra keyifli sohbetlerle sona erdi.

As part of our “Wish Tree” social responsibility project, which 
we have been managing for 3 years and which has been 
identified with Bodrum Marmara College, we hosted the 
students, parents, managers and teachers of Ortakent Yahşi 
Disabled and Rehabilitation School.
Our guests started their day with painting with our high 
school students. We presented them our gifts and then, we 
sang and danced together. We cut our New Year cake and 
ended our activity with enjoyable conversations with our 
guests.
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