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AÇILIŞ
Opening

Okul Başlıyor !

M armara Eğitim Kurumlarında 2019-2020 eğitim 
öğretim yılı muhteşem bir açılış töreni ile başladı.. 
Anaokulu Müdürü Özlem Görür, İlk ve Ortaokul 

Müdürü Çiğdem Anar Aykaç ve Özel Marmara Liseler Müdürü 
Mehmet Alkan konuşmalarıyla öğrencilerimize ve velilerimize 
seslendi. Bu yıl Maltepe Üniversitesi İşletme ve Yönetim 
Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Şafak Gündüz “İlk 
Ders” konuşmasıyla öğrencilerin heyecanlarına ortak olup 
onlara başarılı bir yıl temennisinde bulundu. Sonrasında okul 
orkestrası ve öğretmenlerinden oluşan “Trio” grubunun müzik 
dinletisiyle törenimiz devam etti. Törenin sonunda İzmir Marşı 
tüm öğrencilerin katılımıyla coşkulu bir şekilde söylendi.

The School Starts !

2019-2020 Academic Year at Marmara Educational 
Institutions started with a spectacular opening ceremony. 
Özlem Görür, the Principal of Marmara Kindergarten, Çiğdem 
Anar, Marmara Primary and Secondary Schools Principal, 
and Mehmet Alkan, Marmara High Schools Principal 
adressed our students and parents in their speeches. This 
year Asst. Prof Şafak Gündüz, Faculty of Business and 
Management Sciences, shared her enthusiasm with the 
students and wished them a successful year with her speech 
on “The First Lesson”. Following the speech, our ceremony 
continued  with a concert of the “Trio” music group,consisting 
of school students and teachers. At the end of the ceremony 
İzmir March was sang cheerfully by our all the students.
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Ö ğrencimiz Jeremy Zalma, 23- 28 Eylül 2019’da Bod-
rum Yalıkavak’ta düzenlenen Federasyon Kupası 
r:sx erkek kategorisinde 1. olmuştur. Kendisini tebrik 

eder, başarılarının devamını dileriz.

M armara Mesleki ve Teknik Li-
sesi mezunlarından Dilde Ma-
halli’nin yapımcılığını üstlendi-

ği “Kraliçe Lear”, 23-29 Eylül tarihleri 
arasında düzenlenen 26. Uluslararası 
Adana Altın Koza Film Festivali’nde üç 
ödülün sahibi oldu.

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafın-
dan bu yıl düzenlenen 26. Uluslararası 
Adana Altın Koza Film Festivali kap-
samında gerçekleştirilen “Ulusal Uzun 
Metraj Film” yarışması ödülleri törenle 
sahiplerini buldu. En iyi film ödülüne, 
yönetmenliğini Cenk Ertürk’ün yaptığı 
“Nuh Tepesi” layık görülürken Marmara 
Mesleki ve Teknik Lisesi mezunlarından 
Dilde Mahalli’nin yapımcılığını üstlendi-
ği “Kraliçe Lear”, Yılmaz Güney Ödülü, 
En İyi Müzik Ödülü ve SİYAD Cüneyt 
Cebenoyan En İyi Film Ödülü’nün sahi-
bi oldu.Our student Jeremy Zalma came in first in the Federation 

Cup R:SX boys category in Yalıkavak, Bodrum on September 
23-28 2019. We congratulate him and wish him continued 
success.

“Queen Lear”, produced by Dilde 
Mahalli, one of the graduates of 
Marmara Vocational and Technical 
High School, won three awards at 
the 26th International Adana Golden 
Cocoon Film Festival that was held 
on September 23-29.

The awards of “National Feature 
Film” competition held within the 
scope of 26th International Adana 
Golden Cocoon Film Festival 
organized by Adana Metropolitan 
Municipality, were presented to the 
winners with a ceremony. While 
“Noah Hill”, directed by Cenk Ertürk, 
was awarded as the best film, 
“Queen Lear”, produced by Dilde 
Mahalli, one of the graduates of 
Marmara Vocational and Technical 
High School, won the Yılmaz Güney 
Award, Best Music Award and SİYAD 
Cüneyt Cebenoyan Best Film Award.

JEREMY ZALA BIRINCI GELDI ALTIN KOZA FILM FESTIVALI’NDE BIR MARMARALI
DILDE MAHALLIJeremy Zala Came in First

A Marmarian at Golden Cocoon Film Festival
Dilde Mahalli

BESTE YABANOĞLU 
YELKEN 2’NCISI

Beste Yabanoğlu 2nd in Sailing 

11. sınıf öğrencimiz Beste Yabanoğlu, 26-29 Ekim 2019 
tarihlerinde Marmara Yelken Kulübü’nün düzenlediği 
“Cumhuriyet Bayramı İl Şampiyonası” yarışında “Ra-

dikan Kızlar” kategorisinde 2. olmuştur. Öğrencimizi tebrik 
eder, başarılarının devamını dileriz.

Our 11th grade student Beste Yabanoğlu came second in 
the “Radikan Girls” category in the “Republic Day Provincial 
Championship” race organized by Marmara Sailing Club on 
October 26-29, 2019. We congratulate our student and wish 
her continued success. 

11. sınıf öğrencimiz Beste YA-
BANOĞLU, 15-20 Aralık 
2019 tarihleri arasında İzmir 

Çeşme’de gerçekleşecek olan “TYF 
Laser Radial Genç Milli Takım Aday 
Kampı”na davet edilmiştir. Kamp 15 
Aralık 2019 Pazar günü saat 11.00’de 
başlayacak ve 20 Aralık 2019 Cuma 
günü saat 16.00’da sona erecektir. 

Öğrencimizi tebrik eder başarılarının 
devamını dileriz.

Our 11th grade student, Beste 
YABANOĞLU, has been invited to 
the “TYF Laser Radial Junior National 
Team Candidate Camp” which will take place between 15-20 December, 2019, in 
Izmir Çeşme. The camp will begin at 11.00 pm, Sunday, December 15, 2019 and 
will end on Friday, December 20, 2019, at 16: 00.

BESTE YABANOĞLU YELKEN MILLI TAKIMINDA
Beste Yabanoğlu at Sailing National Team Camp
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M armara Koleji öğrencileri 7-13 Kasım 2019 tarihin-
de New Haven’deki Yale Üniversitesi kampüsünde 
yapılan The World Scholar’s Cup (Dünya Bilginleri 

Yarışması) Tournament of Champions’tan (Şampiyonlar Tur-
nuvası) 9 madalya ile döndüler. 

Marmara Koleji öğrencileri, Türkiye elemelerinden sonra dün-
ya elemelerine katılmaya hak kazanmış ve Hollanda’nın La-
hey kentinde yapılan dünya elemelerine katılmışlardı. Dünya 
elemelerinde hak kazanan üç takımımızdan biri, çok daha 
zorlu bir aşama olan Şampiyonlar Turnuvası’na katılmaya ka-
rar vermişti.

Azra Deniz Kasırga, Yaren Bahar Tozaner ve Neşe Sevgi Al-
kanlı’dan oluşan takımımız hem bireysel hem de takım olarak 
çok başarılı bir performans sergilediler. Takım olarak Bowl’da 
(Bilgi Yarışması) gümüş madalyaya layık görüldüler. Bunun 
dışında Yaren Bahar Tozaner Individual Writing’de (Bireysel 
Yazma) gümüş madalya ve Azra Deniz Kasırga Challenge’da 
(Bilgi Yarışması) 4 gümüş madalya ve School Top Scholar 
olarak 1 altın madalya aldı. 

Marmara College students returned with 9 medals from The 
World Scholar’s Cup Tournament of Champions, held on 
November 7-13, 2019 at the Yale University campus in New 
Haven.

Marmara College students qualified for the world qualifiers 
after Turkey qualifiers and participated in the world qualifiers 
held in The Hague, Netherlands. One of our three teams that 
qualified for the world qualifiers had decided to take part 
in the Tournament of Champions, a much more challenging 
stage.

Our team consisting of Azra Deniz Kasırga, Yaren Bahar 
Tozaner and Neşe Sevgi Alkanlı performed very successfully 
both individually and as a team. As a team, they were 
awarded the silver medal in the Bowl (Quiz). Apart from this, 
Yaren Bahar Tozaner received a silver medal in Individual 
Writing and Azra Deniz Kasırga, four silver medals in 
Challenge (Quiz) and one gold medal as School Top Scholar.

MARMARA KOLEJININ AMERIKA’DA 
WSC TOC BAŞARISI

WSC TOC Success of Marmara College in the USA
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Takımımız yarışmadan artakalan zamanlarda Yale Üniversite-
si, Harvard Üniversitesi ve MIT Üniversitesini gezme imkanı 
buldu. 

The World Scholar’s Cup, tüm dünyadan gençlerin bilgi ya-
rışması, münazara yarışması, yazma yarışması kulvarlarında 
İngilizce olarak rekabet ettikleri ve bir sene boyunca kendile-
rine verilen konularda sıkı bir şekilde hazırlandıkları bir yarış-
madır. Katılımcılar yarışmanın dışında Cultural Fair ve Scho-
lar’s Ball gibi etkinliklerle kendi kültürlerini tanıtma ve farklı 
kültürleri tanıma imkanı buluyor, Scholar’s Scavenge etkinliği 
ile takım çalışması becerilerine katkıda bulunabiliyorlar. 

Marmara Koleji öğrencilerini tebrik ediyor ve başarılarının de-
vamını diliyoruz.

Our team had the opportunity to visit Yale University, Harvard 
University and MIT in the remaining hours of the competition.

The World Scholar’s Cup is a competition in which young 
people from all over the world compete in English in the 
courses of quiz, debate contest, writing contest and prepare 
for a year of hard work on the subjects given to them. 
Outside of the competition, participants have the opportunity 
to promote their own culture and know different cultures 
through activities such as Cultural Fair and Scholar’s Ball, 
and contribute to their teamwork skills through Scholar’s 
Scavenge.

We congratulate the students of Marmara College and wish 
them continued success.
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G eçen sene Marmara Kole-
jinde 10. sınıf öğrencisi olan 
Aysha Koçtürk, Asist bursu 

ile Amerika’nın en prestijli okulların-
dan “Dublin School” da öğrenim ha-
yatına devam ediyor.

Girdiği sınavlarda Türkiye’den fi-
nalist olan 4 öğrenciden biri olma 
başarısını gösteren Aysha Koçtürk, 
65.000 dolarlık eğitim bursu kazan-
mış ve Amerika’da bir sene lise eği-
timi görmeye hak kazanmıştı. Asist 
Eğitim Vakfı tarafından Amerika’da 
prestijli bir okulda bir sene okuyabilmek için burs 
kazanmak isteyen öğrenciler, yüksek derecede re-
kabet isteyen bir süreçten geçerek öncelikle İngi-
lizce sınavında ve sonrasında da yapılan mülakat-
larda başarılı olmalıdır.

2019-2020 akademik yılını New Hampshire’da 
“Dublin School”da okuyan Aysa Koçtürk, bir dünya vatanda-
şı olarak becerilerini çok daha geliştirme fırsatı bularak 12. 
sınıfta Marmara Kolejinde eğitim ve öğrenimine devam ede-
cek.

Aysha Koçtürk, a 10th year 
student at Marmara College last 
year, continues her education at 
Dublin School, one of the most 
prestigious schools in the USA, 
with the Assist scholarship.

Aysha Koçtürk, who had the 
success of being one of the four 
students who were the finalists 
in the exams she entered, won a 
$ 65,000 education scholarship 
and was eligible to study in high 
school for one year in the United 

States. Students who want to win a scholarship to 
study at a prestigious school in the United States 
by the Assist Education Foundation must pass a 
process that requires a high degree of competition 
and succeed in the English exam and subsequent 
interviews.

Aysha Koçtürk, who is studying at the “Dublin 
School” in New Hampshire for the 2019-2020 academic 
year, will have the opportunity to develop her skills further as 
a world citizen and continue her education and training at 
Marmara College at 12th grade.

ÖĞRENCIMIZIN ASIST BAŞARISI
Our Student’s Assist Success

26 Aralık 2019 tarihinde FMV Erenköy Özel Işık Fen 
Lisesinin ev sahipliğini yaptığı İstanbul 4. TRIAD 
Bilim Konferansı’ndaki ‘’Yenilenebilir Enerji’’ 

konulu “Rüzgar Türbini Maket Yarışması”nda Marmara Koleji 
ve Marmara Fen Lisesi 2’ncilik ödülünü kazanmıştır.

FMV Erenköy Özel Işık Fen Lisesi hosted, Istanbul 4th TRIAD 
Science Conference ‘Renewable Energy’ on the “Wind 
Turbine Model Competition”, Marmara College and Marmara 
Science High School won the second prize on 26 December 
2019.

MARMARALILAR TRIAD BILIM KONFERANSINDA
TRIAD Science Conference
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 International Projects

E dinburgh’s Projesi kapsamında okulumuz öğrenciler-
den İdil AKAN, Tuğçe ÖZBAKIR ve Ece BAKBAŞA’nın 
oluşturduğu ekip 11-12 Ekim 2019 tarihlerinde Eskişe-

hir ili, Odunpazarı ilçesi, Yenisofça mevkiinde Bronz kampını 
gerçekleştirdi. Sırt çantalarında çadır, uyku tulumu, kamp set, 
yemek, su ve kıyafetlerini belirlenen rota boyunca taşıyan öğ-
rencilerimiz aynı zamanda harita ve pusula kullanarak yön-
lerini bulmaya çalıştılar. Bronz kampında Sarı, Mavi, Turuncu 
ve Mor rotaları içinden Mavi rotayı takip eden öğrencilerimiz, 
yaklaşık 28 km yürüyerek bir gece iki günlük Bronz kampını 
başarıyla tamamladılar. Öğrencilerimize proje süpervizörü-
müz Coğrafya Öğretmeni Ahmet YÜKSEL eşlik etti.

Within the scope of Edinburgh’s Project, a team of our school 
students, İdil AKAN, Tuğçe ÖZBAKIR and Ece BAKBAŞA, 
held their Bronze camp in Yenisofça, Odunpazarı district, 
Eskişehir on 11-12 October 2019. Students carrying tents, 
sleeping bags, camping sets, food, water and clothes along 
the designated route also tried to find directions using 
maps and compasses. Following the Blue route through the 
Yellow, Blue, Orange and Purple routes at the Bronze camp, 
the students successfully completed a two-day Bronze 
camp one night, walking about 28 km. Our students were 
accompanied by our project supervisor, Geography Teacher 
Ahmet YÜKSEL.

THE DUKE OF EDINBURGH ULUSLARARASI 
ÖDÜLÜ-TÜRKIYE

The Duke of Edinburgh International Award
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Ö zel İstanbul Marmara Koleji ve EYP Kulübü Öğren-
cisi Elif Buse ERDOĞAN, 23. Avrupa Gençlik Parla-
mentosu ulusal seçimlerinde Türkiye’yi temsil etmek 

üzere seçilerek 02-09 Eylül 2019 tarihleri arasında Polonya’ya 
gitti. “Trojmiasto 16th National Selection Conference of EYP”-
ye delege olarak katılmaya hak kazanan öğrencimizin üyesi 
olduğu İnsan Hakları Komitesi “modern kölelik” sorunlarını 
ele aldı; insan kaçakçılığını engellemek ve insanlık onurunun 
korunması için çeşitli çözümler aradı. Avrupa Birliği’nin ince-
lediği siyasî, ekonomik, sosyal sorunların gençler tarafından 
değerlendirildiği konferansta bulunan çözümler; Avrupa Bir-
liği’ne gönderildi. 

Elif Buse Erdoğan’ı hem ülkemizi hem de okulumuzu başarıy-
la temsil ettiği için tebrik ediyoruz.

Elif Buse ERDOĞAN, a student of the Marmara College 
and EYP Club, was selected to represent Turkey in the 23rd 
European Youth Parliament national elections, and travelled 
to Poland between 02-09 September 2019. The Human 
Rights Committee, of which our student was a member, who 
was eligible to attend the “Trojmiasto 16th National Selection 
Conference of EYP” as a delegate, addressed the problems 
of “modern slavery” and sought various solutions to prevent 
human trafficking and protect human dignity. The solutions 
found at the conference where the political, economic and 
social problems examined by the European Union are 
evaluated by young people were sent to the European Union.

We congratulate Elif Buse Erdoğan for successfully 
representing both our country and our school.

ELIF BUSE ERDOĞAN POLONYA AVRUPA GENÇLIK 
KONFERANSI’NA KATILDI

Elif Buse Erdoğan Attends European Youth Conference in Poland 
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Ö zel İstanbul Marmara Koleji EYP /Avrupa Gençlik 
Parlamentosu öğrencileri, 11-14 Ekim 2019’da Üskü-
dar Amerikan Lisesi Ulusal Forumu’nda okulumuzu 

başarıyla temsil ederek sertifika almaya hak kazanmışlardır. 

Açılış konuşmasını Prof. Dr. Ersan Şen’in yaptığı gençlik fo-
rumunda gençlerimiz; Türkiye’nin siyasal, sosyal, ekonomi, 
medya ve sanat alanındaki sorunlarını dört gün boyunca ko-
mitelerinde tartışarak bunlara çözümler ürettiler. Türkiye’de 
sağlık ve beslenme konularını sürekli gündemde tutan Prof. 
Dr. Canan Karatay’ın konferansın kapanış konuşmasını yap-
tığı genel kurulda, öğrencilerimiz aktif olarak görev aldılar. 
Tarih Öğretmeni Zülal Eroğlu ve İngilizce Öğretmeni Sitem Si-
pahi’nin danışmanlığında konferansa katılan öğrencilerimiz; 
Mehmet Kaan Kaboğlu, Mina Eren, Mehmet Kaan Ersan, Elif 
İpek İlan, Hena Akçivi, Alara Saygı, Azra Yeni, Melisa Eren, 
Alp Yurter, Ceren Özselanik ve Ayşegül Han’ı tebrik ediyor,-
başarılarının devamını diliyoruz. 

“Gençlerimizi; düşüncelerini çekinmeden açıkça ifade etme-
ye, inandıklarını savunmaya, başkalarının düşüncelerine say-
gı göstermeye alıştırmalıyız.” Mustafa Kemal Atatürk

Students of Marmara College EYP /European Youth 
Parliament successfully represented our school at Üsküdar 
American High School National Forum on October 11-14, 
2019 and were eligible for certification. 

At the youth forum, where Prof. Dr. Ersan Şen gave his 
opening speech, our young people discussed Turkey’s 
political, social, economic, media and art problems in their 
committees for four days and came up with solutions to 
them. Our students took active part in the general meeting 
where Canan Karatay delivered the closing speech of the 
conference. The students participated in the conference 
were mentored by History Teacher Zülal Eroğlu and English 
Teacher Sitem Sipahi. We congratulate Mehmet Kaan 
Kaboğlu, Mina Eren, Mehmet Kaan Ersan, Elif Ipek İlan, Hena 
Akçivi, Alara Saygı, Azra Yeni, Melisa Eren, Alp Yurter, Ceren 
Özselanik and Ayşegül Han and wish for the continuation of 
their success. 

“We must train our young people to express their thoughts 
openly without hesitation, to defend what they believe, to 
respect the thoughts of others.” Mustafa Kemal Atatürk

MARMARA KOLEJI EYP GENÇLIK 
PARLAMENTOSUNDA

Marmara College at EYP Youth Parliament

A lmanya’nın Köln şehrinde bulunan kardeş okulumuz In-
tergrierte Gesamtschule Paffrath öğretmenleri, “Lale” temalı 
proje çalışmamızın planlamasını yapmak üzere 30 Ekim - 3 

Kasım tarihleri arasında okulumuza bir ziyaret gerçekleştirdiler. Yapı-
lan toplantılar ve çalışmalar neticesinde “Lale” projesine start verdik. 
Öğrenci değişimi, bilimsel ve sanatsal çalışmaları içeren projemizin; 
öğrencilerimiz ve okulumuz için hayırlı olmasını diliyoruz.

Teachers of Intergrierte Gesamtschule Paffrath,a sister school 
in Cologne, Germany, paid a visit to our school between October 
30th - November 3rd, to plan our “Tulip” themed project.As a result 
of the meeting and the studies we started the “Tulip” project. We 
wish our project, including student projects and artistic works, to be 
beneficial for ur school and students.

ALMANYA’DAN IGP OKULUNUN ZIYARETI
Visit of IGP School in Germany
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R omanya’nın Vatra Dornei şehrindeki 4 nolu bölge okulu 
ile Almanca olarak yapılan Sınırsız Dostluk ‘’Freunds-
chaft ohne Grenzen’’ adlı öğrenci programını keyifli bir 

şekilde tamamladık.

Proje kapsamında kasım ayının ilk haftası 17 Romen öğren-
ci ve 6 öğretmeni İstanbul’ da ağırladık. Bu proje sayesin-
de iki okul öğrencileri Romanya ile Türkiye’nin gelenek ve 
göreneklerini, tarihi ve kültürel değerlerini, yaşam şekillerini 
karşılaştırarak fikir alış verişinde bulundular. Romen öğrenci-
ler, bir hafta boyunca okulumuzda yabancı dil, biyoloji, fizik, 
spor ve kulüp derslerine katılarak gözlem yapma ve eğlene-
rek öğrenme şansı elde ettiler. Okul dışında da, Marmaralı 
öğrenciler ile birlikte Kapalıçarşı’yı, Tarihi Yarımada’yı, çeşitli 
müzeleri gezip; Boğaz’da tekne turuna katılarak İstanbul’un 
tarihi ve kültürel öğelerini gözlemlediler. Öğrencilerimiz bir 
hafta boyunca misafir ettikleri Romen öğrenciler ile yaşam 
boyu sürecek dostluk ve arkadaşlık ilişkisi geliştirdiler.

Öğrenci ve öğretmenlerimiz programın hem dil gelişimi hem 
de kültürel açıdan kendilerine katkıda bulunduğunu ve ama-
cına ulaştığını belirttiler.

We completed the Student Program Unlimited Friendship 
“Freundschaft ohne Grenzen” in German with the District 
School No. 4 in Vatra Dornei, Romania. 

As part of the project, we hosted 17 Romanian students and 
6 teachers in Istanbul in the first week of November. Through 
this project, the students of the two schools exchanged ideas 
by comparing the traditions, customs, historical and cultural 
values, life styles of Romania and Turkey. Romanian students 
attended foreign language, biology, physics, sports and club 
classes at our school for a week and had the chance to 
observe and learn by having fun. Outside the school, they 
visited the Grand Bazaar, the historical peninsula and various 
museums with students of Marmara, They took a boat tour 
to the Bosphorus and observed the historical and cultural 
elements of İstanbul. Our students have developed a lifelong 
friendship and friendship relationship with the Romanian 
students, whom they hosted for a week. 

Our students and teachers stated that the program 
contributed to them both in developing language skills and 
culturally as well as achieving its goal.

FREUNDSCHAFT OHNE GRENZEN PROJESI
Freundschaft Ohne Grenzen Project

ULUSLARARASI PROJELER
International Projects

Marmara Eğitim Kurumları bünyesinde 2013-2014 eği-
tim öğretim yılında başlatılan sosyal sorumluluk proje-
si kapsamındaki Best Buddies Turkey Kulübü’nün ça-

lışmaları yeni eğitim-öğretim yılımızda, 19.09.2019 Perşembe 
günü itibariyle başladı. 

Okulumuz, 19.09.2019 tarihinde, AYDER (Alternatif Yaşam 
Derneği) bünyesinde çalışmalarını sürdüren Best Buddies 
Turkey projesinin resmi program koordinatörü Sayın Fidan 
KARAAHMETOĞLU’nu ağırladı. Öğrencilerimizde, toplum 
içerisinde zihinsel ve gelişim engelli, aynı zamanda sosyal 
dezavantajlı bireylerin kabul görmeleri ile ilgili olarak bir far-
kındalık yaratma yolunda gerçekleştirilen bu tanıtım semine-
rinin ardından gönüllü proje destekçisi öğrencilerimiz, Best 
Buddies Turkey Kulübü öğretmenlerimiz Damla ULUÖZ ME-
MİŞ ve Selin ALKAN GÜVEN ile birlikte çalışmalarına başla-
yacak. 

2019 Ekim ayı içerisinde proje destekçisi gönüllü öğrencile-
rimizin “Engelliye Doğru Yaklaşım ve Liderlik Eğitimi” konulu 
seminerlere katılımları planlanmaktadır. 

The activities of Best Buddies Turkey Club, which is a part of 
the social responsibility project that was initiated in Marmara 
Educational Institutions in 2013-2014 academic year, 
started its activities for the new academic year on Thursday, 
September 19, 2019. 

Our school hosted the official program coordinator of Best 
Buddies Turkey project Fidan KARAAHMETOĞLU, who 
continues her studies in AYDER (Alternative Life Association), 
on September 19, 2019. Following this presentation seminar, 
aiming to create awareness regarding the acceptance 
of mentally disabled, physically disabled and socially 
disadvantaged individuals by the society, the volunteer 
students who support the project will begin their studies with 
Best Buddies Turkey Club teachers, Damla ULUÖZ MEMİŞ 
and Selin ALKAN GÜVEN. 

The volunteer students are going to attend “The Right 
Approach to the Disabled and Leadership Training” seminar 
in October 2019.

BEST BUDDIES TURKEY KULÜBÜ TANITIM ETKINLIĞI
Best Buddies Turkey Club Presentation

TOPLUMSAL PROJELER
Social Projects
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Okulumuzun Best Buddies Turkey Kulübü öğrencileri 12.10.2019 Cumartesi günü 
İstek Belde Okullarında gerçekleştirilen “Liderlik” seminerine kulüp rehber öğ-
retmenleri Damla Uluöz Memiş ve Selin Alkan Güven danışmanlığında katıldı.

Seminer; Best Buddies Turkey Trakya Program Koordinatörü Recep Altınordu’nun zi-
hinsel dayanıklılık, zaman mühendisliği, gönüllülük, liderlik gibi kavramlara değindiği, 
ilgi çekici örnekler ve anketlerle desteklediği sunumuyla başladı. Ardından AYDER (Al-
ternatif Yaşam Derneği) tanıtıldı ve öğrencilerimiz altışarlı gruplar oluşturarak sürdürü-
lebilir kalkınma için belirlenen 17 küresel hedefi inceleyip, bir sosyal problem belirleye-
rek bunun sistematik bir şekilde çözülmesi amacıyla görüş paylaşımında bulundular. 

Gönüllü öğrencilerimizin, 27 Ekim 2019’da Eyüboğlu Kolejinde gerçekleşecek olan 
“Engelliye Doğru Yaklaşım” semineriyle eğitimlerini tamamlaması ve Kasım ayı içeri-
sinde de Şöhret Kurşunoğlu Özel Eğitim Okuluyla eşleşme töreninin gerçekleştirilmesi 
hedeflenmektedir.

Okulumuzda, 19.09.2019 tarihinde, Best Buddies Tur-
key projesi kapsamında gerçekleştirilen tanıtım semi-
nerinin ardından 02.10.2019 Çarşamba günü, okulu-

muz Best Buddies Turkey resmi program koordinatörü Sayın 
Fidan KARAAHMETOĞLU’nu ağırlamış ve düzenlenen çalış-
tayda gönüllü öğrencilerimize projenin gidişatı hakkında bilgi 
verilmiştir. 

Projemizin eğitim ayağındaki 3. aşaması olan “Liderlik Semi-
neri” 12.10.2019 Cumartesi günü 4. aşaması olan “Engelliye 
Doğru Yaklaşım Semineri” ise 27.10.2019 Pazar günü ger-
çekleştirilecektir. 

Kulübümüzün eğitim seminerleri süreci tamamlandıktan son-
ra I. dönem içerisinde Şöhret Kurşunoğlu Özel Eğitim Meslek 
Okulu öğrencileri ile okulumuzun gönüllü öğrencileri arasın-
da eşleşme töreninin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Marmara College Best Buddies Turkey Club students participated in the 
“leadership” seminar held at İstek Belde Schools on Saturday 12.10.2019 
under the supervision of the club’s guidance teachers Damla Uluöz Memiş and 
Selin Alkan Güven. 

The seminar started with the presentation of Best Buddies Turkey Trakya 
Program Coordinator Recep Altınordu, touching on concepts such as mental 
endurance, time engineering, volunteerism, leadership and supported with 
interesting examples and surveys. Then AYDER (Alternative Life Association) 
was introduced and our students formed six groups to examine the 17 Global 
Goals for Sustainable Development and to identify a social problem and share 
their views in order to solve it systematically. 

After completing their training at Eyüboğlu College with the “Attitude Towards 
the Disabled” seminar to be held on October 27, 2019, it is aimed that the 
matching ceremony will be held with Şöhret Kurşunoğlu Special Education 
School on November 2019.

After the preliminary seminar held in our school on September 
19, 2019, we hosted Best Buddies Turkey Club official 
program coordinator Fidan Karaahmetoğlu on Wednesday. 
We provided information about the project to the volunteer 
students at the workshop. 

The third phase of our project regarding education, 
“Leadership Seminar” will be held on Saturday, October 12, 
2019, while the 4th phase, “Correct Approach to the Disabled 
Seminar” will be held on Sunday, October 27th, 2019. 

We are planning to have a matching ceremony with the 
participation of our students and students of Şöhret 
Kurşunoğlu Special Training Vocational School within the first 
term, after the training seminars of our club are completed.

BEST BUDDIES TURKEY KULÜBÜ 
LIDERLIK SEMINERINDE 

BEST BUDDIES TURKEY KULÜBÜ EĞITIMLERI 
DEVAM EDIYOR…

Best Buddies Turkey Club Leadership SeminarBest Buddies Turkey Club Training Continue….
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6 yıl önce 6 öğrencimiz ile yürütmeye başladığımız “En-
gelli ve Sosyal Dezavantajlı Gençlerle El Ele” projemi-
zi, 2019 -2020 eğitim-öğretim yılında “Best Buddies 

Turkey” programı içerisinde yer alarak bütün enerjimizle de-
vam ettiriyoruz. Hedefimiz, 6 yıl önce kurduğumuz “Engelsiz 
Düşler Kulübü”ndeki gönüllülük çalışmalarımızı sosyal proje-
lerle zenginleştirmek ve yürüttüğümüz çalışmalarımızı geliş-
tirmektir. Bu amaçla Özel Marmara Eğitim Kurumları olarak 
toplumdaki zihinsel ve gelişim engelli bireyleri oldukları gibi 
kabul etme ve kabul görme yolunda adım atılmasına aracı 
olan uluslararası sivil toplum girişimi “Best Buddies Turkey” 
programına bu yıl da gönüllülerimiz ile birlikte devam etme-
nin gururunu yaşıyoruz. 

Projemizin 6. yılını kulüp öğretmenleri Damla ULUÖZ MEMİŞ 
ile Selin ALKAN GÜVEN rehberliğindeki 17 gönüllü öğrenci-
miz ve kardeş okulumuz Şöhret Kurşunoğlu Özel Eğitim Mes-
lek Okulu ile birlikte yürütmekteyiz.

06.12.2019 Cuma günü Marmara Eğitim Kurumlarında yaptı-
ğımız eşleştirme töreniyle gönüllü öğrencilerimiz ile buddyleri 
tanışıp eğlenceli anlar yaşadıktan sonra hep birlikte bir tanış-
ma yemeği yenildi. 

2019-2020 eğitim-öğretim yılında projemizin dört adet toplu 
etkinliğinin yapılması ve eşleşen öğrencilerimizin bir yıl içeri-
sinde sekiz adet bireysel buluşmayı gerçekleştirmeleri plan-
lanmıştır. Toplu etkinliklerimizin ilk adımı, Şöhret Kurşunoğlu 
Özel Eğitim Meslek Okulunun ziyaret edilerek öğrencilerimi-
zin buddylerinin derslerine girmelerini ve birlikte vakit geçir-
melerini sağlamak olacak.

Marmara Eğitim Kurumları bünyesinde 2013-2014 eği-
tim-öğretim yılında başlatılan sosyal sorumluluk pro-
jesi kapsamındaki Best Buddies Turkey Kulübü’nün 

geçtiğimiz eğitim-öğretim yılındaki gönüllü üyelerinin 4. ve 
son toplu buluşması 11 Kasım 2019 Pazartesi günü gerçek-
leşti.

2018-2019 eğitim-öğretim yılında çeşitli eğitim ve etkinliklere 
katılan 14 gönüllü proje destekçisi öğrencimiz, 11.11.2019 
Pazartesi günü Mediha Turhan Tansel Özel Eğitim ve Reha-
bilitasyon Merkezindeki arkadaşlarıyla birlikte bowling etkin-
liğinde buluştular.

4 farklı gruba ayrılan kulüp öğrencilerimiz, Mediha Turhan 
Tansel Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezindeki arkadaş-
ları ile eğlenceli dakikalar yaşadılar.

Kulübümüzün 2018-2019 eğitim-öğretim yılına ait bu son 
toplu etkinliğinin ardından katılımcı öğrencilerimize sertifika 
dağıtımı yapılacaktır.

We are continuing our “Hand in Hand with Disabled and 
Socially Disadvantaged Young People” project, which we 
started to carry out with 6 students 6 years ago, with all our 
energy by taking part in the “Best Buddies Turkey” program 
in the 2019-2020 academic year. Our goal is to enrich our 
volunteer work at the “Unhindered Dreams Club” which we 
established 6 years ago with social projects and to improve 
our work. For this purpose,as Private Marmara Educational 
Institutions, the international civil society initiative “Best 
Buddies Turkey”program, which is instrumental in accepting 
and accepting mentally and developmentally disabled 
individuals in society as they are,is also we are proud to 
continue with our volunteers.

We are conducting the sixth year of our project together 
with our 17 volunteer students under the guidance of club 
teachers Damla ULUÖZ MEMİŞ and Selin ALKAN GÜVEN 
and our sister school, Şöhret Kurşunoğlu Özel Eğitim Meslek 
Okulu. 

A” meet and greet” dinner was held after meeting. Our 
volunteer students and buddies had fun moments with 
the matching ceremony we held at Marmara Education 
Institutions, 06.12.2019 On Friday. 

In the 2019-2020 academic year, four colletive activities of 
our project are planned and our matching students will have 
eight individual meetings within a year. The first step of our 
collective activities will be to visit Şöhret Kurşunoğlu Özel 
Eğitim Meslek Okulu to ensure that our students attend their 
buddies classes and spend time together.

The fourth and final meeting of the volunteer members of 
the Best Buddies Turkey club within the scope of the social 
responsibility project launched in the 2013-2014 academic 
year within the Marmara Education Institutions took place on 
Monday, November 11, 2019. 

During the 2018-2019 academic year, 14 volunteer project 
promoter students participated in various training and 
activities and met with friends at the Mediha Turhan Tansel

Special Education and Rehabilitation Center on Monday 
11.11.2019 at a bowling event. 

Divided into 4 different groups, our students had fun 
moments with their friends at the Mediha Turhan Tansel 
Special Education and Rehabilitation Center. 

After this last collective event of our club for the 2018-
2019 academic year, certificates will be distributed to our 
participating students.

BEST BUDDIES TURKEY KULÜBÜ EŞLEŞTIRME TÖRENIBEST BUDDIES TURKEY BOWLING ETKINLIĞINDE …
Best Buddies Turkey Club Matching CeremonyBest Buddies Turkey Club Bowling Event...
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Ö zel Marmara Koleji beden eğitimi öğretmenleri 26-27 
Haziran 2019 tarihinde aldıkları ilk yardım eğitiminin 
ardından, Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen 

Uygulama ve Teorik sınavlarına girdiler. Sınavları başarılı bir 
şekilde geçen Uygulamalı Dersler Züm. Bşk. Mehmet EREN, 
Beden Eğt. Züm. Bşk. Erdoğan AYDIN, öğretmenlerimiz Öz-
lem Biley ERUYAR, Sercan AÇIKEL, Sinam ATIL, Murat RE-
CEPOĞLU ve Ömer YAMAN İlk yardımcı kimlik kartlarını ve 
sertifikalarını aldılar. 

Öğretmenlerimiz; genel ilk yardım bilgisi, olay yeri değerlen-
dirme, temel yaşam desteği, kanamalarda ilk yardım, yara-
lanmalarda ilk yardım, yanık, sıcak çarpması ve donmalarda 
ilk yardım, kırık çıkık ve burkulmalarda ilk yardım, bilinç bo-
zukluklarında ilk yar-
dım, zehirlenmelerde, 
hayvan ısırmalarında 
ilk yardım, göz kulak ve 
buruna yabancı cisim 
kaçmasında ilk yardım, 
boğulmalarda ilk yar-
dım ve hasta yaralı ta-
şıma teknikleri konuları 
üzerinde eğitim aldılar.

Ö zel Marmara Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi, Özel Marmara Ko-
leji ve Özel Marmara Fen Lisesi 

öğrencileri, okullarında dokuz yıldır başa-
rıyla yürüttükleri “Hayalimi Paylaş” projesi 
kapsamında, bir çocuğun daha hayalini 
gerçekleştirebilmek için “Gel Bir Şarkı da 
Sen Söyle” sloganıyla, 15 Ocak Çarşam-
ba günü, öğrencilerin yarışacakları ve jüri 
üyeliğini Türkçe rap müziğini birçok kişiye 
sevdirmiş, etkileyici sesi ve şarkılarındaki 
anlamlı sözlerle yüz binlerce hayrana sahip 
olan, NO 1 adı ile tanınan Sayın Can BO-
ZOK’un yaptığı bir “Rap Yarışması” düzen-
lemişlerdir.

Özel Marmara Anadolu Mes-
leki ve Teknik Anadolu Lisesi, 
Özel Marmara Koleji ve Özel 
Marmara Fen Lisesi öğrencileri, 
Marmara Eğitim Kurumlarında 
öğretmenleri Zerrin Dinga’nın 
danışmanlığında “Hayalimi Pay-
laş” projesini yürütmektedirler. 
Türkiye’de bu projeyi yürüten ilk 
lise olan Özel Marmara Eğitim 
Kurumlarının öğrencileri, birçok 
çocuğun hayallerini gerçekleşti-
rerek onların gözlerindeki pırıltıyı 
görme şansını yakalamışlardır.

Hayalimi Paylaş Projesi, merke-
zi Amerika’da bulunan Make a 
Wish Bir Dilek Tut Türkiye Derne-
ği’nin 3-18 yaşları arasındaki ha-
yati hastalık taşıyan çocukların, 
en büyük hayallerini “Yaşama 
gün katamazsınız ama güne ya-
şam ekleyebilirsiniz” sloganıyla 
bir gün içinde gerçekleştirerek 
yaşama tutunmalarını sağlar-
ken gönüllülük bilincini arttırmak 
amacıyla lise ve üniversitelerde 
yürüttüğü bir sosyal sorumluluk 
projesidir.

After the first aid training they have had on June 26-27, 
2019 Marmara College teachers took the Application and 
Theory exam that was organized by the Ministry of Health. 
Applied Courses Department Head Mehmet EREN, Physical 
Education Department Head Erdoğan AYDIN, our teachers 
Özlem Biley ERUYAR, Sercan AÇIKEL, Sinam ATIL, Murat 
RECEPOĞLU and Ömer YAMAN have passed the exam and 
earned their first-aid identity cards and certificates. 

Our teachers were trained for general first aid, scene 
evaluation, basic life support, first aid for bleeding, burning, 
injuries, heat-stroke, freezing, fractures, dislocations and 
twists, impaired consciousness, poisoning, animal bites, 
foreign objects in eyes, ears and nose, drowning and 
techniques of carrying an injured person.

Marmara Private Vocational & Technical 
Anatolian High School, Marmara College, 
Marmara Private Science High School 
students, organized a “Rap Competition” 
held by Can BOZOK, known as No 1, a 
group that has hundreds of thousands 
of fans with their impressive voice and 
eloquent lyrics in Turkish rap music in order 
to make another child’s dream come true 
within the scope of the “Share My Dream” 
project, which they have on Wednesday, 
January 15. 

Marmara Private Vocational & Technical 
Anatolian High School, Marmara College 
and Marmara Private Science High School 
students are carrying out the “Share My 

Dream” project under the 
guidance of their teacher Zerrin 
Dinga at Marmara Education 
Institutions. The students of The 
Private Marmara Educational 
Institutions, the first high 
school in Turkey to carry out 
this project, had the chance 
to see the twinkle in their eyes 
by fulfilling the dreams of many 
children. 

Share my dream project, 
the Make A Wish Turkey 
Association, headquartered 
in the United States, has the 
greatest dreams of children 
with vital diseases between the 
ages of 3-18, saying, “You can’t 
add days to life but you can 
add life to the day” slogan, is 
a social responsibility project 
carried out in high schools 
and universities with the 

aim of raising awareness of 
volunteerism while making them 
hold on to life by performing it in 
one day under its motto. 

BEDEN EĞITIMI 
ÖĞRETMENLERI ILK 

YARDIM KURSU
“HAYALIMI PAYLAŞ RAP YARIŞMASI”

“GEL BIR ŞARKI DA SEN SÖYLE”

P.E Teachers First Aid Training

“Share My Dream Rap Contest” 
“Come Sing A Song”

Marmara Private Anatolian Vocational and Technical High School 
Marmara College And Marmara Private Science High School 

ÖZEL MARMARA ANADOLU MESLEKI VE TEKNIK ANADOLU LISESI 
ÖZEL MARMARA KOLEJI VE ÖZEL MARMARA FEN LISESI

17 Eylül 2019 Salı günü İlkokul Ortaokul ve Lise bölümle-
rine lise uygulamalı dersler bölüm başkanı Mehmet Eren 
tarafından yangın, deprem ve dışarıdan gelecek tehlike-

lerde öğrencilerin nasıl hareket etmeleri ve nasıl bir tahliye 
yapılacağı ile ilgili sunum yapıldı. Sunumda öğrencilerin katı-
lımı ile canlandırmalar yapıldı.

18 Eylül 2019 Çarşamba günü ise tüm okul toplumunun katıl-
dığı deprem tatbikatı yapıldı. Öğrencilerimiz bu tür durumlar-
da nasıl hareket etmeleri gerektiği konusunda bilinçlendirildi.

The head of Applied Courses department, Mehmet Eren, 
made a presentation for the Elementary, Middle and High 
School departments on how students should behave and how 
the school should be evacuated in case of fire, earthquake 
and external dangers on Tuesday, September 17, 2019. 
Role-playing activities took place during the presentation, 
with the participation of students. 

An earthquake drill was performed on Wednesday, 
September 18, 2019 with the attendance of the whole school. 
Our students’ awareness was raised on how to behave in 
such situations. 

DEPREM TATBIKATI 
Earthquake Drill
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R adyo TV alanında eğitim gören Marmara Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Gün Şefta-
lioğlu, 24 Eylül Salı günü Ankara’da Roketsan Genel 

Müdürü Selçuk Yaşar ile AVAZ dergisinde yayımlanmak üzere 
bir röportaj gerçekleştirdi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin roket ve füze alanındaki her türlü 
ihtiyacını kendi özgün tasarımlarıyla gerçekleştirip daha son-
ra üreten ve bu yıl dünyanın ilk 100 savunma sanayi firması 
arasında yer alan ROKETSAN, 17-22 Eylül tarihleri arasında 
Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirilen TEKNOFEST’e de 
sponsor olmuştu.

Marmara Private Vocational and Technical Anatolian High 
School 11th grade student Gün Şeftalioğlu, who is studying 
Radio and TV, visited the General Manager of Roketsan 
Selçuk Yaşar on September 24, Tuesday in Ankara to have 
an interview with him, which will be published in AVAZ 
magazine. 

ROKETSAN, which is one of the world’s top 100 defense 
industry companies, produces rockets and missiles for Turkish 
Armed Forces with its own unique designs. ROKETSAN also 
sponsored TEKNOFEST, which was held at Atatürk Airport on 
September 17-22.

GAZETECILERIN BILE GIRMEKTE ZORLANDIĞI 
ROKETSAN’DA BIR MARMARALI

A Marmarian at Roketsan
A Place Not Even the Journalists Can Enter

Marmara Eğitim Kurumları olarak 2 Aralık 2019 Pazar-
tesi günü Maltepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 
öğrencileri ile birlikte yapmış olduğumuz “ROKET” 

projemizin ilk uçuş deneyi son derece başarılı bir şekilde 
gerçekleşmiştir.

As Marmara Education Institutions, the first flight experiment 
of our “rocket” project, which we conducted together with the 
students of Maltepe University Faculty of Engineering, was 
very successful on Monday, December 2, 2019. 

“ROKET” PROJEMIZ
Our Rocket Project

İstanbul Teknik Üniversitesi Mi-
marlık ve Mühendislik Fakültesi, 
Elektrik Mühendisliği bölümü 

mezunu olan Tınaz Titiz, toplumun 
en değerli yapıtaşı kabul edilen 
çocukları merkez alarak “onur sis-
temi” olarak değerlendirdiği “gö-
zetimsiz sınav sistemi” hakkında 
bizleri bilgilendirdi.

“Eğitim sistemi” kavramının yerine 
“onur sistemi” kavramını koyan Sa-
yın Titiz, öğrencilerin kendilerine 
güvenmelerinin ne kadar önemli 
olduğunu, kendine ve başkalarına 
güvenen mutlu bireyler yetiştirme-
nin bu sistemle nasıl mümkün ol-
duğunu anlattı.

Seminerin sonuna doğru öğret-
menlerin sistem hakkındaki soru-
larını Sayın Titiz samimiyetle ce-
vapladı. Prof. Dr. Niyazi Karasar tarafından kendisine, adına 
dikilen fidanın sertifikası ve hediyesi takdim edildi. 

Marmara ailesi olarak bizlere verdiği bilgilerden ötürü Sayın 
Titiz’e çok teşekkür ederiz.

İstanbul Technical University, 
Faculty of Architecture and 
Engineering, Department of 
Electrical Engineering graduate 
Tınaz Titiz, taking children, who 
are considered as the most 
valuable building block of society, 
as a center, informed us about the 
“exam without supervisor system” 
which he considered as the” honor 
system”.

He explained how important it is for 
students to trust themselves and 
how it is possible to raise happy 
individuals who trust themselves 
and others with this system. 

Toward the end of the seminar, 
Titiz answered the teachers 
‘questions about the system with 
sincerity. The certificate and gift of 

the sapling planted in his name was presented to him by 
Prof. Dr Niyazi Karasar.

As Marmara family, we would like to thank Titiz for the 
information he has given us.

TINAZ TITIZ, MARMARA EĞITIM KURUMLARINDA 
“GÖZETIMSIZ SINAV” BAŞLIKLI UNUTULMAZ BIR 

SEMINER VERDI
Tinaz Titiz Gave a Memorable Seminar Entitled 

“Exam Without Supervisor” at Marmara Education Institutions

Okulumuzun ortaokul 5. sınıf ve lise 
10. sınıf öğrencileri, disiplinler 
arası iş birliği kapsamında “fel-

sefe ağacı” yaprakları hazırlayarak ken-
di felsefi sözlerini yazmıştır. Daha sonra 
okulumuzun fuaye alanında bir araya 
gelerek felsefe ağacını düzenlemişlerdir.

Our school’s Middle School 5th grade 
and high school 10th grade students 
prepared “tree of philosophy” leaves as 
part of the interdisciplinary collaboration 
and wrote their own philosophical lyrics. 
They then met in the foyer of our school 
and arranged the tree of philosophy.

FELSEFE AĞACI ETKINLIĞI
“The Tree of Philosophy” Activity 

ETKİNLİKLERİMİZ
Our Activities
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Marmara Koleji ve Maltepe Üniversitesi iş birliği ile 18 
Ekim Cuma günü; üniversite akademisyenleri, kolej 
öğretmenleri ve öğrencileri saat 21.20-21.30 arasında 

Gözlem Kulesi’ne çıkarak Satürn ve Jüpiter’i gözlemlediler. 
Havanın sisli olmasına rağmen Ay yüzeyi de net bir şekilde 
görüntülendi. Bu çerçevede uzay izleme etkinliğinin ilerleyen 
günlerde tekrarlanması planlanmıştır.

M armara Koleji 12 IB sınıfı öğrencilerinin TITC Ta-
rih Dersi Öğretmeni Damla ULUÖZ MEMİŞ, TITC 
Sosyoloji Dersi Öğretmeni Burcu ORAZ ve Bilgisa-

yar Öğretmeni Zerrin DİNGA rehberliğinde hazırladığı Za-
man-Mekan-İnsan (Time-Place-Human) sergisi 10.10.2019 
Perşembe gününden itibaren okul toplumuna sunulmaya 
başlanmıştır. 

Sanayi Devrimi ile birlikte insan, sorgulama ve kendini bul-
ma serüvenine, fabrikalaşma ile beraber değişen toplumu 
da katmıştır. İlgili çalışmada Zaman-Mekan-İnsan (Time-Pla-
ce-Human) bağlamında Endüstri Devrimi’nden günümüze 
sanayileşme sürecinin tarihsel, ekonomik ve sosyolojik olarak 
ifade edilmesi hedeflenmiş ve bu amaçla çalışmada 1800’lü 
yıllardan günümüze konu ile ilgili işçi ve mekan fotoğrafla-
rı, işçi kıyafetleri, karikatürler, devrimsel buluşlar ve Charlie 
Chaplin’in Modern Zamanlar filmi kullanılmıştır. 

Öğrencilerimiz bu çalışma ile yaşanan ve yaşanmakta olan 
dört Endüstri Devrimi sürecinin 3 farklı disiplini kullanarak 
eleştirisini yapmış ve bu bağlamda geçmişi bugün ile gün-
celleyerek okul toplumunda tarihsel, ekonomik ve sosyolojik 
açıdan bir farkındalık yaratmıştır. 

On Friday, October 18, with the cooperation of Marmara 
College and Maltepe University academicians, college 
teachers and students went up to the Observation Tower 
between 21.20- 21.30 and observed Saturn and Jupiter. The 
Lunar surface was also clearly imaged despite the foggy 
weather. Within this framework, the space monitoring event 
is planned to be repeated in the following days.

The Time-Place-Human exhibition, prepared by 12 IB 
students of Marmara Private High School under the guidance 
of TITC History Lesson Teacher Damla ULUÖZ MEMIŞ, 
TITC Sociology Lesson Teacher Burcu Oraz, and Computer 
Teacher Zerrin DİNGA, has started to be presented to the 
school community on Thursday 10.10.2019. 

Thanks to the Industrial Revolution man has added to 
the adventure of inquiry and self-discovery, along with 
fabricating, the changing society. In the related study, it is 
aimed to express the process of industrialization from the 
Industrial Revolution to the present day in the context of Time-
Place-Human. For this purpose, photographs of workers and 
spaces, workers ‘ clothes, cartoons, revolutionary inventions, 
and Charlie Chaplin’s Modern Times film were used in the 
study from the 1800s to the present day. 

Our students made a critique of the four Industrial Revolution 
processes that have been experienced and continue to 
be experienced with this study by using three different 
disciplines and in this context, they created an awareness 
in the school community from the historical, economic and 
sociological point of view by updating the past with today.

DÜNYADAN UZAY’A BAKIŞ

ZAMAN-MEKAN-INSAN SERGISI

A View from Earth to Space

Time-Place-Human Exhibition

11 IB sınıfı öğrencileri Melisa Eren, Mina Eren, Alp Yurter, 
İpek İlan ve Zeynep Erzincan “Bilgi Kuramı” dersi içe-
riğine uygun olarak öğretmenleri Aslı Kaşdarma danış-

manlığında, duyularımızın çok önemli bir bilgiye ulaşma yolu 
olmalarına rağmen bazı koşullarda çok da güvenilir olmaya-
bileceklerini gösteren bir deney çalışması yaptılar. Bir TED 
talk etkinliğinden ilham alan öğrenciler, bu deneyin bir “Bilgi 
Kuramı” ve “CAS” ortak çalışması olarak okul şartlarına nasıl 
uygulanabileceğini tartışarak kendi deney formatlarını hazır-
ladılar. 6 Kasım 2019 tarihinde 9, 10 ve 11. sınıflardan gönül-
lü olan öğrencilere iki farklı markanın 
olduğunu söyleyerek aslında aynı 
markanın filtre kahve numunelerini 
tattırdılar. Gönüllülerin % 92’sinin iki 
numuneye 10 üzerinden farklı puan 
vermesi duyularımızın beklentiler ve 
yönlendirmelerle yanıltılabileceği hi-
potezini destekleyen bir sonuç oldu. 

Deney yapmanın ve bilimsel meto-
du uygulamanın her aşamasındaki 
zorlukları ve heyecanı yaşayarak 
hem bilgiye ulaşmak hem de iş bir-
liği yapmak konularında kendilerini 
geliştiren öğrencilerimiz, çıkan so-
nucu okul toplumuyla paylaşacaklar.

Under the guidance of their teacher, Aslı Kaşdarma, 11 IB 
students Melisa Eren, Mina Eren, Alp Yurter, İpek İlan, and 
Zeynep Erzincan conducted an experimental study which 
showed that although our senses are a very important 
way of attaining information, they may not be very reliable 
under certain conditions. Inspired by a TED talk event, 
students prepared their own experiment format, discussing 
how this experiment could be applied to school conditions 
as a “Theory of Knowledge” and “CAS” collaboration. On 
November 6, 2019, students from 9th, 10th, and 11th grades 
volunteered filter coffee samples of the same brand, saying 

they had two different brands. The 
fact that 92% of volunteers gave 
two samples different scores out 
of ten was a result that supported 
the hypothesis that our senses 
could be misled by expectations 
and referrals. 

Our students who develop 
themselves in the fields of 
experimentation and application 
of the scientific method by 
experiencing the difficulties 
and excitement at each stage, 
both to reach knowledge and to 
cooperate, will share the result 
with the school community.

BU KAHVEYE KAÇ PUAN VERIRSINIZ?
What is your score for the coffee? 

12 . sınıf IB-HL fizik 
dersinin 1. dönem 
1. ünitesi Dalgalar 

(Waves) konusunun ilk kavra-
mı olan Salınım (Oscillation)’ın 
ne olduğunu genelde öğren-
ciler zihninde canlandırmak-
ta ve kavramakta zorlanırlar. 
Bunun önüne geçebilmek ve 
derse ilgilerini arttırabilmek 
için öğrencilerim ile birlikte la-
boratuvara kum sarkacını kur-
duk. Çok güzel görseller elde 
ettik. Çok eğlendiğimiz ve çok 
şey öğrendiğimiz bir deney 
oldu. Sonuç olarak sınıftaki 
tüm öğrenciler artık gerçek bir 
kum sarkacının salınım hare-
ketini yaparak ve yaşayarak 
öğrendiler.

It is a fact that 12th grade students have 
hard time imagining and comprehending 
the “Oscillation” concept, which is the first 
concept of 1st term 1st unit Waves subject 
of IB-HL physics course. In order to prevent 
this and increase students’ attention to the 
course we set up a sand pendulum in the 
lab. We acquired very good visuals. We 
had a lot of fun and learned a lot during 
the experiment. As a result, all the students 
in the class learned about the oscillation 
movement through a real sand pendulum 
and by experiencing. 

KUM SARKACI
Sand Pendilum
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13.12.2019 tarihinde yurt dışında üni-
versite eğitimi almak isteyen Marma-
ra Koleji öğrencilerini yönlendirmek 

ve sorularını cevaplayabilmek amacıyla 
‘Yurt Dışında Üniversite Eğitimi ‘ başlıklı 
bir sunum düzenlendi.

Bu sunumda her ülkenin, üniversitenin ve 
bölümün şartlarının değişiklik gösterdiği 
belirtildi. Ancak asgari ortak şartlardan 
da bahsedildi. Öğrencinin üniversite gi-
riş sınavında alacağı puanın, lise not or-
talamasının, referans mektuplarının, port-
folyolarında yer alan akademik ve sosyal 
faaliyetlerinin önemli olduğu vurgulandı.

Bunun yanı sıra, IELTS, TOEFL, SAT gibi 
sertifika sınavlarının özellikleri, bu sınav-
lara nasıl hazırlanılması gerektiği anlatıldı 
ve İngilizce dil yeterliliğinin önemine de-
ğinildi. İngilizce dili dışında bir dilde öğ-
renim görmek için ise öğrencinin bu dilde 
asgari dil yeterliliğinde olması gerektiği 
ayrıca belirtildi.

A presentation entitled “University 
Education Abroad” was held on 
13.12.2019 in order to guide students 
of Marmara College who want to study 
abroad and to answer their questions.

In this presentation, it is stated that the 
terms of each country, university and 
department vary. However, there was also 
talk of minimum, common conditions. It 
was emphasized that the student’s score 
in the university entrance exam, high 
school grade point average, reference 
letters, academic and social activities in 
their portfolios are important.

In addition, the properties of certificate 
exams such as IELTS, TOEFL, SAT, and 
how to prepare for these exams were 
explained and the importance of English 
language proficiency was addressed. 
In order to study in a language other 
than English, the student must have a 
minimum language proficiency in that 
language as informed additionally.

YURT DIŞINDA ÜNIVERSITE EĞITIMI
University Education Abroad

2 8. Geleneksel Marmara Kitap Fuarı, 16 Aralık Pazartesi 
günü saat 10.30’da yapılan açılış töreniyle başladı. Öğ-
rencilerimizden 8A sınıfından Deniz Duman ve 6C sı-

nıfından Ela Aköz, Müzik Öğretmenleri Eylem Kahraman eş-
liğinde gerçekleştirdikleri müzik dinletisi ile başlayan tören, 
Özel Marmara Liseler Müdürü Mehmet Alkan’ın yaptığı açılış 
konuşmasıyla devam etti. Sayın Mehmet Alkan, konuşmasın-
da, okumanın öneminden ve okuyan insanın kendisini nasıl 
zenginleştirdiğinden söz ederek okunan bir kitabın insanın 
hayatını nasıl değiştirebileceğini vurguladı. Atatürk’ün oku-
maya verdiği değerden bahsederek konuşmasını tamamladı. 

The twenty-eighth traditional Marmara Book Fair started with 
the opening ceremony held on Monday, December 16, at 
10.30 am. The ceremony started with a music Listen which 
was performed by our students Deniz Duman from Class 8A 
and Ela Aköz from class 6C, accompanied by music teachers 
Eylem Kahraman, and continued with the opening speech 
made by Mehmet Alkan, the Head of Private Marmara High 
Schools.

Mr. Mehmet Alkan, in his speech, talking about the importance 
of reading and how people who read enrich themselves, 
emphasized how a book read can change people’s lives. 
He finished his speech by talking about Atatürk’s value to 
reading.

This year’s guest of honor of the fair was Asst. Assoc. Dr. 
Orhan Çekiçi. Orhan Çekiç gave an interview in which he 
talked about his research on Turkish history and Atatürk. 
Beyhan Destanoğlu, Head of the Department of Literature 
and Social Sciences at Marmara Private High School, 
presented a gift to Mr. Orhan Çekiç. 

We would like to thank to Asst. Assoc. Dr. Orhan Çekiçi for 
his valuable time. 

28. GELENEKSEL MARMARA KITAP FUARI AÇILIŞ 
TÖRENI YAPILDI

28th Traditional Marmara Book Fair Opening Ceremony 

30 Aralık 2019 tarihinde Hasan Ali Yücel Salonu’nda 
gerçekleşen geleneksel “PREP VOCABULARY 
QUIZ” etkinliğinde Marmara Koleji hazırlık sınıfı 

öğrencileri çeşitli kategorilerde kendilerine yöneltilen ve İngi-
lizce kelime bilgilerini test eden soruları cevapladılar. Yarışma 
sonunda Hazırlık A sınıfından Melis Güner, Irmak Oruç, Ela 
İnce, Lisa Navaro ve Furkan Şahinaslan’ın yer aldığı takım 
birinci olmuştur. Yarışmaya katılan ve sertifika almaya hak ka-
zanan tüm öğrencilerimizi tebrik ederiz.

In the traditional “PREP VOCABULARY QUIZ” event held at 
Hasan Ali Yücel Hall, Marmara college preparatory class 
students answered questions that were posed to them in 
various categories and tested their English vocabulary on 
December, 30, 2019. Melis Güner, Irmak Oruç, Ela Ince, 
Lisa Navaro and Furkan Şahinaslan were the first team 
from the preparatory class at the end of the competition. 
Congratulations to all the students who participated in the 
competition and were eligible for the certificate.

INGILIZCE KELIME YARIŞMASI
Prep Vocabulary Quiz 

Fuarın bu yılki onur 
konuğu Yrd. Doç. Dr. 
Orhan Çekiç’ti. Orhan 
Çekiç, Türk tarihi ve 
Atatürk üzerine yaptığı 
araştırmalarına değin-
diği bir söyleşi gerçek-
leştirdi. Özel Marma-
ra Lisesi Edebiyat ve 
Sosyal Bilimler Bölüm 
Başkanı Beyhan Desta-
noğlu’ nun Sayın Orhan 
Çekiç’e hediyesinin tak-
diminin ardından imza 
etkinliğine geçildi. 

Değerli zamanını bizle-
re ayıran Yrd. Doç. Dr. 
Orhan Çekiçe’e teşek-
kür ederiz.
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18 Aralık 2019 tarihinde Marmara Koleji öğrencileri, Ede-
biyat Öğretmeni Selin Alkan GÜVEN eşliğinde Özel 
Sezin Okullarında düzenlenen “Genç Edebiyat” konulu 

sempozyuma katıldılar. 

Doğan HIZLAN, Müge İPLİKÇİ, Barış MÜSTECAPLIOĞLU, 
Gaye BORALIOĞLU ve Sedat GİRGİN gibi değerli yazar ve 
çizerlerin katılımıyla gerçekleşen sempozyumda; edebiyatın 

önemi, amacı, 
yazın dünyasının 
dünü ve bugünü, 
yazma süreçleri, 
fantastik edebi-
yat, genç okurlar, 
eserlerde gör-
selin önemi gibi 
temel başlıklar 
üzerinde ilham 
verici paylaşım-
larda bulunuldu. 
Gerçekleşen bu 
edebiyat şölenin-
de öğretmen ve 
öğrenciler verimli 
ve keyifli saatler 
yaşadılar.

Marmara College students participated in the symposium 
on “Young Literature” held in Özel Sezin Okulları with the 
accompaniment of literature teacher, Selin Alkan GÜVEN on 
18 December 2019. 

The symposium, which was attended by distinguished 
authors and illustrators such as Doğan Hızlan, Müge İPLİKÇİ, 
Barış MÜSTECAPLIOĞLU, Gaye BORALIOĞLU and Sedat 
GİRGİN, offered inspiring shares on the main topics such as 
the importance of literature, its purpose, the past and present 
of the world of literature, writing processes, fantastic literature, 
young readers, and the importance of visual in works. During 
this literary feast, teachers and students had productive and 
enjoyable hours.

MARMARA KOLEJI “GENÇ EDEBIYAT” 
SEMPOZYUMUNDA

Marmara College at The “Young Literature” Symposium 

2 0/12/2019 tarihinde Feyziye Mektepleri Ayazağa Kampüsü ev sahipli-
ğinde düzenlenen “Roman Kahramanları Yarışması”nda, Marmara Koleji 
10-C sınıfı öğrencilerinden Sueda Uluca, Antoine de Saint-Exupery’ye ait 

Küçük Prens adlı eserden Küçük Prens canlandırmasıyla okulumuzu başarıyla 
temsil etmiştir. Türk ve dünya edebiyatında, okurların hafızalarında yer etmiş 
karakterleri ve onların unutulmaz sahnelerini romanların büyülü dünyasından 
canlandırma yoluyla gerçek hayata taşımayı hedefleyen yarışma, izleyicilerin 
büyük beğenisini kazanmıştır.

Sueda Uluca, one of the 10-A students of Marmara College, successfully 
represented our school in the “Novel Heroes Competition” hosted by Feyziye 
Mektepleri Ayazağa Campus on 20/12/2019 with her portrayal of the Little 
Prince from Antoine de Saint-Exupery. The contest, which aims to bring the 
characters and their memorable scenes from the magical world of the novels 
to real life through animation in Turkish and world literature, has gained great 
acclaim from the audience.

“KURMACADAN GERÇEĞE ROMANIN 
YAŞAYAN KAHRAMANLARI”
“The Living Heroes of the Novel From 

Fiction to Reality”

M armara Koleji 02-03 Ocak tarihlerinde ortaokullar 
arası “Scrabble Turnuvası”nda 27 okul ve yaklaşık 
200 kişiye ev sahipliği yaptı.

2020 yılının ilk okul gününde altıncısı düzenlenen “Gelenek-
sel Marmara Scrabble Turnuvası”na ilgi yine çok büyüktü. 
İstanbul ili ortaokullar arası düzenlenen turnuva dört tur ve 
iki gün sürdü. Görkemli bir açılış töreni ile başlayan turnuva, 
piyano dinletisi, dans gösterisi ve sertifika dağıtım töreni ile 
devam etti. Turnuva detaylarının ve masaların açıklanmasıyla 
turlar başladı. İlk iki tur 02 Ocak, üçüncü ve dördüncü tur-
lar ise 03 Ocak tarihinde yapıldı. Turnuvanın ilk gününde 27 
masa ve 108 öğrenci ile birinci tur, 16 masa ve 64 öğrenci 
ile ikinci tur oynandı. 03 Ocak tarihinde ise yarı final ve final 
turları yapıldı. Büyük bir çekişmenin yaşandığı turlarda ha-
kemlerimize çok iş düştü.

Zorlu mücadelede ipi göğüsleyerek birinci olan öğrenci ise 
Özel Feriköy Ermeni Ortaokulundan Letisya Sürmeyan oldu. 
Birinciye hard-disk, ikinciye kablosuz kulaklık, üçüncüye İn-
gilizce Scrabble Seti ve dördüncüye İngilizce kitap hediye 
edilen turnuvada, dereceye giren öğrenciler ödüllerini törenle 
Marmara Eğitim Kurumları Liseler Müdürü Mehmet Alkan, Ya-
bancı Diller Bölüm Başkanı Neşe Sarışın ve IB DP Koordina-
törü Pınar Çırpanlı’dan aldılar.

Marmara College hosted 27 schools and nearly 200 people 
in the “Scrabble Tournament” between secondary schools 
on January 02-03. 

Interest in the “Traditional Marmara Scrabble Tournament”, 
the sixth of which was held on the first school day of 2020, 
was great again. The tournament, held among secondary 
schools in İstanbul province, lasted four rounds and two days. 
The tournament began with a grand opening ceremony and 
continued with a piano performance, dance performance 
and certificate delivery ceremony. With the announcement 
of tournament details and tables, the rounds began. The first 
two rounds were held on January 02, the third and fourth 
rounds were held on January 03. The first round with 27 
tables and 108 students was played on the first day of the 
tournament, and the second round with 16 tables and 64 
students. The semi-final and final rounds were held on 03 
January. A lot of work has been done to our referees in the 
rounds where there has been a great deal of contention. 

Letisya Sürmeyan from Özel Feriköy Ermeni Ortaokulu was 
the first student to face the rope in the tough contention. 
The winner of the competition was given a hard disk, the 
runner-up a wireless headset, the third an English Scrabble 
set, and the fourth a book in English, the students received 
their awards at the ceremony by Mehmet Alkan, High School 

Director of Marmara Education 
Institutions, Neşe Sarışın, Head of 
Foreign Languages Department, 
and IB DP Coordinator Pınar 
Çıpanlı. 

YENI YILDA YINE MARMARA SCRABBLE 
Marmara Scrabble Again in The New Year 



26 27

05 .11.2019 Salı günü 11. Sınıf öğrencilerimizle bir-
likte Sabancı Üniversitesini ziyaret ettik. Üniversi-
te öğrencilerinin ön tanıtımı sonrasında geniş bir 

kampüs turu ile gezimizi sonlandırdık. Öğrenciler Sabancı 
Üniversitesi bölümleri, bursları, yurt/ulaşım imkanları ve öğ-
renci değişim programları ile ilgili bilgi edindiler.

We visited Sabancı University with the 11th graders on 5 
November 2019. After the pre-presentation, we completed 
our fied trip with a tour around the campus. The students 
were informed about the departments at Sabancı 
University,scholarships, dorms and transportation facilities

SABANCI ÜNIVERSITESI GÖZLEM GEZISI 
A Field Trip to Sabancı University 

Ö zel Marmara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10 ve 
11. sınıf öğrencileri, Meslek Dersleri Öğretmenleri 
Şadan Alptekin ve İlknur Akgün ile birlikte 25 Ekim 

Cuma günü Türkiye’nin ilk, dünyanın dördüncü basın müzesi 
olan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Basın Müzesi’ni ziyaret etti.

Nezih Demirkent’in Türkiye Gazeteciler Cemiyeti başkanlığı 
yaptığı 1988 yılından beri TGC Basın Müzesi olarak hizmet 
veren Çemberlitaş’taki binanın salonlarında bugün, basın 
teknolojisinin başlangıçtan bu yana geçirdiği evrimi anlatan 
cihazlar sergileniyor. Taşbaskı örnekleri, düz baskı makine-
si, rotatif tipo entertip, prova tezgahları, giyotin, eski dakti-
lolar, teleksler, telefotoların bulunduğu müzede ayrıca Türk 
basınına emek veren ünlü gazetecilerin özel eşyaları da yer 
alıyor. Marmara Meslek Lisesi öğrencileri de meslek dersleri 
öğretmenleri eşliğinde gezdikleri müzede Türk basın tarihine 
büyük katkıları bulunan gazetecileri, ilk gazete ve dergi ör-
neklerini görme ve basın sektörüne dair detaylı bilgi edinme 
şansı edindiler.

Marmara Private Anatolian Vocational and Technical High 
School 10th and 11th grade students visited The Press 
Museum of the Turkish Journalists Association, Turkey’s first, 
world’s fourth museum, together with their teachers Şadan 
Alptekin and İlknur Akgün. 

The devices describing the evolution of press technology 
since the beginning are exhibited in the halls of the building 
in Çemberlitaş, having served as the TGC Press Museum 
since 1988, when Nezih Demirkent was the president of the 
Turkish Journalists Association. There are the samples of 
stone printing, flat printing machine, rotary letter intertype, 
proofing benches, guillotine, old typewriters, telexes, 
telephotos as well as the individual items of famous journalists 
who worked for the Turkish press. Marmara Vocational High 
School students also had the chance to see the journalists 
who made great contributions to the history of the Turkish 
press, the first examples of newspapers and magazines, and 
to gain detailed information about the press sector in the 
museum where they visited with their teachers.

GENÇ ILETIŞIMCILER BASIN MÜZESI’NDE
Young Communicators at the Press Museum

EGİTİM AMAÇLI GEZİLER
Excursions

EGİTİM AMAÇLI GEZİLER
Excursions

09 .12.2019 Pazartesi günü 11. Sınıf öğrencilerimizle 
birlikte Koç Üniversitesini ziyaret ettik. Üniversi-
te öğrencilerinin ön tanıtımı sonrasında geniş bir 

kampüs turu ile gezimizi sonlandırdık. Öğrenciler Koç Üni-
versitesi bölümleri, bursları, yurt/ulaşım imkanları ve öğrenci 
değişim programları ile ilgili bilgi edindiler.

We went to Koç University with 11th graders on 9.12.2019.
After the pre-presentation, we completed our fied trip with a 
tour around the campus. The students were informed about 
the departments at Sabancı University,scholarships, dorms 
and transportation facilities

MARMARA KOLEJI KOÇ ÜNIVERSITESI’NDE 
Marmara College at Koç University
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T ürkiye Cumhuriyeti’nin Kuruluşunun 96. Yılı Kutlama 
Programı, Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mus-
tafa Kemal Atatürk ve emeği geçen tüm şehitlerimizin 

anısına bir dakikalık saygı duruşu ve ardından İstiklal Mar-
şı’mızın okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemini anla-
tan konuşmayı 1999 mezunlarımızdan Ali Ata Kavame yaptı.

Marmara İlköğretim Okulu ve Marmara Kolejinin ortak ça-
lışmaları ile gerçekleştirilen törenimiz, koromuzun söylediği 
güzel cumhuriyet marşları ile başladı. Daha sonra öğrenci-
lerimizin okumuş olduğu şiirler, tiyatro oyunları ve lise hazırlık 
öğrencilerimizin oratoryo sunumu ile Cumhuriyetimizin önemi 
vurgulandı. Törenimiz Marmara Koleji orkestrasının muhte-
şem şarkıları ile son buldu.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KUTLU OLSUN.

The celebration of the 96th Anniversary of the Foundation 
of the Turkish Republic program started with a one-minute 
homage to the memory of the founder of our Republic, the 
great leader Mustafa Kemal Atatürk, and all the martyrs who 
contributed, and then the recitation of our national anthem 
followed. Ali Ata Kavame, one of our 1999 graduates, gave the 
speech explaining the meaning and significance of the day.

The ceremony, performed with the cooperation of Marmara 
Primary School and Marmara College, started with the 
beautiful Republic anthems sung by the school choir. 
Later, the importance of the Republic was emphasized with 
poems recited by the students, theatre plays, and oratorio 
presentation by the High School preparatory students. The 
ceremony ended with the magnificent songs of the orchestra 
of Marmara College. 

Happy Republic Day!

MARMARLILAR CUMHURIYETIN IZINDE !
Marmara College is following in the Rebublic’s Footsteps!

2. Dünya Savaşı’ndan sonra bir daha böyle bir savaş ol-
maması, ulusların barış içinde kardeş gibi yaşaması ve 
uluslararası sorunların bir örgüt tarafından barışçıl yol-

larla çözülmesi için 24 Ekim 1945’te “Birleşmiş Milletler Örgü-
tü” kuruldu. Bu gün tüm dünyada “Birleşmiş Milletler Günü” 
olarak kutlanmaktadır.

Okulumuzda da bugün, lise öğrencilerimiz Birleşmiş Milletler 
Örgütüne üye ülkelerin bayraklarını, dil unsurlarını, tarihi-tu-
ristik yerlerini, önemli kişilerini, geleneksel kıyafet ve mutfak 
kültürlerini bir araya getirerek kendi sınıf panolarını renkli bir 
şekilde hazırlayıp, çeşitli ikramlarda bulunup hem eğlenmiş-
ler hem de ülkeler hakkında bilgi sahibi olmuşlardır. Etkinlik 
sonrasında birinci olan sınıf, kasım ayının ilk haftası serbest 
kıyafet ile okula gelmeye hak kazanmıştır. Etkinliğimiz barış 
mesajları ile sona ermiştir.

The “United Nations Organization” was established on 24 
October 1945 to ensure that no such war would ever happen 
again after World War II and the nations would live peacefully 
like brothers, and international problems would be resolved 
peacefully by an organization. This day is celebrated all over 
the world as” United Nations Day”. 

Today, our high school students have gathered the flags, 
language elements, historical-tourist places, important 
people, traditional dress and culinary cultures of the member 
countries of the United Nations organization and prepared 
their own class boards in a colorful way, served various treats 
and enjoyed and learned about the countries. As a reward 
the class that wins first place will be eligible to come to 
school in their casual clothes on the first week of November. 
Our event ended with messages of peace.

MARMARA KOLEJINDE BIRLEŞMIŞ MILLETLER 
GÜNÜ ETKINLIĞI

United Nations Day Event at Marmara College 

ÖNEMLİ GÜN VE HAFTALAR
Important Days and Weeks

ÖNEMLİ GÜN VE HAFTALAR
Important Days and Weeks
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M armara Kolejinin ev sahipliği yaptığı Öğretmenler 
Günü, 26 Kasım 2019 Salı günü, Maltepe İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Hüseyin Aydoğdu, Maltepe Kayma-

kamı Meftun Dallı, Daire Müdürleri ve Maltepe Üniversitesinin 
değerli öğretim üyelerinin katılımıyla kutlandı.

Hasan Ali Yücel Salonu’nda yapılan Öğretmenler Günü tö-
reninde, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Sayın 
Müdürümüz Mehmet Alkan, Maltepe İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Sayın Hüseyin Aydoğdu, Maltepe Kaymakamı Sayın Meftun 
Dallı tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar 
yapıldı.

Okulumuz öğrencilerinden oluşan müzik korosu ve müzik öğ-
retmenlerimizin dinletisinden sonra Marmara Kolejinin mezu-
nu ve yeni öğretmeni Miray Aladağ, genç öğretmenler adına 
konuşmasını yaptı. Atatürk’ün eğitim ve öğretime verdiği öne-
mi konu alan video, şiir dinletisi, müzik dinletisi ve halk oyun-
ları gösterisi programın eğlenceli ve anlamlı olmasını sağladı.

Marmara College hosted the Teachers’ Day Celebration with 
the participation of Hüseyin Aydoğdu, Director of National 
Education of Maltepe District, Meftun Dallı, District Governor 
of Maltepe, Department Managers and distinguished faculty 

members of Maltepe University on Tuesday, November 26. 

During the Teachers’ Day ceremony held in Hasan Ali 
Yücel hall, speeches were made stating the meaning and 
significance of the day by our esteemed Director Mehmet 
Alkan, Maltepe District Director of National Education Mr. 
Hüseyin Aydoğdu, Maltepe District Governor Mr. Meftun 
Dallı. 

Miray Aladağ, a graduate and new teacher of Marmara 
College, gave a speech on behalf of the young teachers. After 
the video, poetry and music show on Atatürk’s importance to 
education and training, the program ended with a folk dance.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ
Teachers’ Day

C umhuriyetimizin Kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal 
Atatürk’ün sonsuzluğa intikalinin 81. yıl dönümünde 
Marmara Koleji olarak ilkokul, ortaokul ve lise grup-

larımızla birlikte 10 Kasım 2019 sabahı saat 09.05’te Büyük 
Ata’mızı özlemle, saygıyla ve minnetle andık. 1938’de bir 10 
Kasım sabahı onu sonsuzluğa uğurladık. Ancak düşünceleri-
ni aklımızda ve kalbimizde her daim yeşertmekteyiz. Sonba-
harın hüzün dolu bir 10 Kasım’ında yine onsuz fakat onunla 
dopdoluyuz. Mustafa Kemal özgürlüktür, hürriyet abidesidir, 
sömürgeci zihniyetler karşısında dik duran eşsiz bir liderdir. 
Mustafa Kemal, mazlum milletlere bağımsızlık yolunda örnek 
olmuş; onlara esarete asla boyun eğmemelerini öğretmiştir.

We commemorated our great leader Mustafa Kemal Atat]rk 
on the 81 st anniversary of his death with longing, respect and 
gratitude at 9:05 on the morning of November 10, 2019 with 
our primary,secondary and high school groups as Marmara 
College. In 1938, on the morning of November 10th, we sent 
him to eternity. But we are always nurturing his thoughts in our 
minds and in our hearts. On a sad November 10th of autumn, 
we are full of him but without him again. Mustafa Kemal is 
freedom,a monument of independence and a unique leader 
who stands upright in the face of colonialist mentality. Mustafa 
Kemal set an example to oppressed nations on their way to 
independence and taught them never to bow to captivity.

ULU ÖNDER MUSTAFA KEMAL’I ANIYORUZ!
We Commemorate Our Great Leader Mustafa Kemal Atatürk !

10 Aralık İnsan Hakları Günü kapsamında okulumu-
zun Hasan Ali Yücel Salonu’nda “Herkes eşit do-
ğar.” sözü ile kadın hakları, çocuk hakları üzerinde 

farkındalık yaratmak amacıyla görseller ve drama gösterileri 
düzenlemiştir.

Görevli öğrenciler insan haklarının tarihsel sürecini anlatarak 
dünyanın daha iyi bir yer olması için insan haklarının dünya-
daki tüm halkları koruduğunu ifade etmişlerdir. Drama göste-
risi ile Marmara Koleji öğrencileri kadın hakları, çocuk hakları 
üzerine farkındalık yaratmak amacıyla oyun sergilemişler; 
dünyanın herkese ait olduğunu, herkesin yaşama hakkının 
var olduğunu ifade ederek etkinliği sonlandırmışlardır.

Etkinlikte emeği geçen öğretmenlerimizden Öznur Nesipoğ-
lu, Derya Keçeci, Burcu Oraz, Zerrin Dinga’ya ve katılım sağ-
layan tüm öğrencilerimize teşekkür ederiz.

With the scope of Human Rights Day, with the title “Everyone 
is born equal.” in order to raise awareness on women’s rights 
and children’s rights, visual and drama shows have been 
organized by the students on December 10.

The students explained the historical process of human 
rights and stated that human rights protect all people of 
the world in order to make the world a better place. With 
the drama show, Marmara College students put on plays to 
raise awareness about women’s rights and children’s rights.
They ended the event by stating that the world belongs to 
everyone and that everyone has the right to live. 

We would like to thank Öznur Nesipoğlu, Derya Keçeci, Burcu 
oraz, Zerrin Dinga and all our students who contributed to 
the event.

10 ARALIK INSAN 
HAKLARI GÜNÜ 

ETKINLIĞI
Human Rights Day

ÖNEMLİ GÜN VE HAFTALAR
Important Days and Weeks

ÖNEMLİ GÜN VE HAFTALAR
Important Days and Weeks



32 33

Ö zel Marmara Fen Lisesi öğ-
rencilerimiz Barkın Köse ve 
Baran Efendioğlu, 18-22 

Aralık 2019 tarihleri arasında “Tür-
kiye Kısa Kulvar Genç ve Açık Yaş 
Yüzme Şampiyonası” ve “Yıldızlar 
Bireysel Yüzme Müsabakaları” na 
katılmışlardır. 

Baran Efendioğlu, 50 metre sırtüs-
tü yarışında Türkiye şampiyonu ve 
100 metre sırtüstü yarışında Türki-
ye 3’üncüsü olmuştur.

Barkın Köse, 50 metre kurbağala-
mada Türkiye Şampiyonu ve 100 
metre kurbağalamada Türkiye 
2’ncisi olmuştur. Öğrencimiz, 50 
metre kurbağalamada “Multina-
tions Gençler” barajını geçerek 
3-5 Nisan 2020 tarihleri arasında 
Yunanistan’da düzenlenecek olan 
“Multinations Gençler” yarışlarında 
Türkiye Milli Takım kadrosunda yer 
alarak ülkemizi temsil etmeye hak 
kazanmıştır.

Marmara Private Science 
High School students Barkın 
Köse and Baran Efendioğlu 
participated in the “Turkish Short 
Course Junior and Open Age 
Swimming Championships” 
and “Stars Individual Swimming 
Competitions” between 18 and 22 
December 2019.

Baran Efendioğlu was Turkey 
champion in the 50 metres 
backstroke and Turkey 3rd in the 
100 metres backstroke. 

Barkin Köse was the Turkey 
champion in the 50 metres 
breaststroke and Turkey 2nd in 
the 100 metres breaststroke. 
Our student has passed the 
“Multinations Juniors” threshold 
in the 50 metres breaststroke and 
has earned the right to represent 
our country by taking part in the 
Turkish national team squad in the 
“Multinations Juniors” races to be 
held in Greece between April 3-5, 
2020.

TÜRKIYE KISA KULVAR GENÇ VE AÇIK YAŞ YÜZME 
ŞAMPIYONASI VE  YILDIZLAR BIREYSEL YÜZME 

MÜSABAKALARI
Turkey Short Course Young and Open Age Swimming Championship and 

Stars Individual Swimming Competitions

4 Aralık 2019 tarihinde Sultan-
beyli Kapalı Spor Salonu’nda 
düzenlenen “İstanbul Judo 

Müsabakaları”nda 9. sınıf öğren-
cimiz Ege Ateş İstanbul 5’incisi ol-
muştur. Öğrencimizi tebrik eder ba-
şarılarının devamını dileriz.

Ege Ateş, our 9th grade student, 
came in 5th in the “İstanbul Judo 
Competitions” held at Sultanbeyli 
Kapalı Spor Salonu on 4 December 
2019. We congratulate our student 
and wish him continued success. 

EGE ATEŞ JUDODA ISTANBUL 5’INCISI
Ege Ates Came In 5Th in Judo in Istanbul

0 9-12 Ocak 2020 tarihlerinde Özel Marmara Liseleri 
Bolu Kartalkaya’da düzenlenen kayak kampına katıldı. 
44 öğrencimizle gerçekleşen kayak kampına öğret-

menlerimizden Mehmet EREN, Duygu KURUCA ve Müdür 
Yardımcımız Nevra ÖZTORUN ÇOŞKUN eşlik ettiler. Kayak 
sporuyla ilk defa tanışan öğrencilerimizle daha önceki kamp-
larda kayak öğrenen öğrencilerimiz birlikte keyifli vakit geçir-
diler. Gece düzenlenen meşale gösterileri de kampımıza ayrı 
bir renk kattı.

 Marmara Private High Schools participated in the ski camp 
held in Bolu Kartalkaya on 09-12 January 2020. The ski 
camp, which took place with 44 students, was accompanied 
by our teachers, Mehmet EREN, Duygu KURUCA and our 
Deputy Headmistress Nevra ÖZTORUN. Our students, who 
met the sport of skiing for the first time, had a pleasant time 
together with our students who learned to ski in previous 
camps. The night’s torchlight demonstrations also brought a 
different colour to our camp. 

LISE KAYAK KAMPI
High School Ski Camp 

MEK SPOR HABERLERİ
Mek Sports News

MEK SPOR HABERLERİ
Mek Sports News
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Ö zel Marmara Fen Lisesi ve Özel Marmara Koleji kadın 
ve erkek tenis takımlarımız 6-10 Ocak 2020 tarihleri 
arasında İstanbul Gençlik ve Spor Bakanlığının TED 

Spor Kulübü’nde düzenlediği “Gençler Tenis İstanbul İl 
Şampiyonası”na katılmışlardır.

Özel Marmara Fen Lisesi öğrencilerimiz kadınlarda ve 
erkeklerde grubunda 3.; Özel Marmara Koleji öğrencilerimiz 
kadınlarda grubunda 3., erkeklerde 2. olarak okulumuzu en 
iyi şekilde temsil etmişlerdir.

Öğrencilerimizi tebrik eder başarılarının devamını dileriz.

Marmara Private Science High School and Marmara Private 
College women’s and men’s tennis teams participated in the 
“Youth Tennis İstanbul Provincial Championship”organized 
by the Ministry of Youth and sports at TED Sports Club 
between January 6-10, 2020. 

Marmara Private Science High School students are 3rd in the 
group of women and men; Marmara College students are 3rd 
in the women’s group. The boys represented our school best 
in the 2nd place. 

We congratulate our students and wish them continued 
success. 

TENIS IL MÜSABAKALARI
Tennis Provincial Competitions 

Turnuvaya Katılan Sporcularımız; Athletes Participating In The Tournament; 

Özel Marmara Fen Lisesi Kadın Sporcularımız; Özel Marmara Fen Lisesi Erkek Sporcularımız;

Marmara Private Science High School Female Marmara Private Science High School Male

Zeynep Orçun Onur Güner

Berru Ece Azim Barış Kemal Gür

Lal Sude Çavuldak Kaan Kösedağ

İrem Baştürk Görkem Baba

Özel Marmara Koleji Kadın Sporcularımız; Özel Marmara Koleji Erkek Sporcularımız;

Marmara Private College Female Athletes; Marmara Private College Male Athletes;

Aysu Şahbaz Ragıp Ümit Alp

Elif Deniz Ali Mert Zengin

Beren Tuğutlu Çınar Güler

Zeynep Özcan Mert Bıyık

MEK SPOR HABERLERİ
Mek Sports News

06 -16 Ocak 2020 tarihlerinde düzenlenen okul 
sporları ilçe basketbol turnuvasını ikinci olarak 
tamamlayıp İstanbul ili grup müsabakalarına 

katılmaya hak kazanan Küçük Erkek Basketbol takımımız, 
13-17 Ocak 2020 tarihleri arasında TED Rönesans Kolejinin 
düzenlemiş olduğu Basketbol turnuvasına katıldı. Sportmen-
ce ve başarılı bir şekilde mücadele eden sporcularımız tüm 
maçlarını kazanarak turnuvayı şampiyon olarak tamamladı. 
Turnuvalarda okumuzu başarıyla temsil eden öğrenci ve öğ-
retmenlerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

Our Junior Boys basketball team, which finished as second 
in the school sports district basketball tournament between 
the dates January 06-16, and qualified to participate in 
group competitions in Istanbul province, participated in 
the basketball tournament organized by TED Renaissance 
College between January 20, 2020. They won all their 
matches and finished the tournament as champions. 
We congratulate the students and teachers who have 
represented our school with their success in the tournaments 
and wish them continued success.

KÜÇÜK ERKEK BASKETBOL TAKIMIMIZ BAŞARIDAN 
BAŞARIYA KOŞUYOR…

Our Junior Boys Basketball Team Runs From Success to Success… 

11 Aralık 2019 Perşembe günü öğrencilerimizin beslenme 
konusunda bilincini artırmak, sağlıklı beslenme alışkanlı-
ğı kazandırmak amacıyla Maltepe Üniversitesi diyetisye-

ni Özge Yılmaz tarafından İlkokul ve Ortaokul öğrencilerimi-
ze Sağlıklı Beslenme, Okul Takımları sporcuları ve velilerine 
Sporcu Beslenmesi konulu seminerler verilmiştir.

3 oturumda gerçekleşen se-
minerde besin içerikleri ve 
görevleri anlatılmış, sağlıklı 
ve sağlıksız beslenme ör-
nekleri verilmiş, sporcularda 
müsabaka öncesi ve sonrası 
beslenme konuları üzerinde 
durulmuştur. Öğrencilerin ve 
velilerimizin ilgiyle dinlediği 
ve sorularıyla katıldıkları se-
minere katkılarından dolayı 
diyetisyen Özge Yılmaz’a 
teşekkür ederiz.

Maltepe University dietitian Özge Yılmaz gave seminars 
on healthy eating to our primary and Secondary School 
students, athletes and parents of school teams, in order to 
increase the awareness of our students about nutrition and 
to give them a healthy eating habit on Thursday December 
11, 2019.

In the seminar which took 
place in 3 sessions, food 
content and tasks were 
explained, examples of 
healthy and unhealthy nutrition 
were given and nutrition 
issues were discussed before 
and after the competition in 
athletes. We would like to 
thank dietician Özge Yılmaz for 
her contribution to the seminar 
which students and parents 
listened with interest and 
attended with their questions.

SAĞLIKLI BESLENME SEMINERI
Healthy Diet Seminar

MARMARA KOLEJİ İLKOKUL ORTAOKULU
Marmara College Primary Secondary School
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2 7 Kasım Çarşamba 
günü İngiltere’deki ar-
kadaş okulumuz Ash-

bury Meadow öğrencileri 
ile Skype üzerinden ‘’What 
does it mean to be a good 
citizen?’’ konulu bir görüşme 
gerçekleştiren 6. sınıf öğren-
cilerimiz, İngilizce iletişimde 
ne kadar başarılı olduklarını 
kanıtlayarak bizleri gururlan-
dırdılar. Yapılan görüşmede 
Marmaralı öğrenciler ve İngi-
liz öğrenciler iyi bir vatandaş 
olmanın gereklerinin yanı sıra 
Türk ve İngiliz kültürleri ve 
okul hayatları gibi birçok ko-
nuda fikirlerini paylaştılar.

16 Ocak Perşembe günü ise 5. sınıf öğrencilerimiz Ashbury 
Meadow öğrencileri ile Skype üzerinden ikinci görüşmeyi 
gerçekleştirerek hobileri, sevdikleri kitap, film ve müzik konu-
larında paylaşımlarda bulundular. Yapılan görüşmede Mar-
maralı öğrenciler ve İngiliz öğrenciler pek çok ortak yönleri 
olduğunu keşfettiler ve eğlenceli bir sohbet gerçekleştirdiler.

Öğrencilerimizin pek çok kazanım sağladığı bu görüşmeyi 
Ashbury Meadow okulundan Mr. Long ve öğretmenlerimiz en 
yakın zamanda tekrarlamaya karar verdiler.

15 Ocak Çarşamba günü saat 18:00-19:00 arası 105.8 
frekansında Endüstri Radyo’da yayınlanan “Eve İş Gö-
türme” programında Can Karadut’un konukları İstanbul 

Özel Marmara Ortaokulu Sosyal Bilgiler Öğretmeni Esra Şık 
Akıncı ve 7. Sınıf öğrencilerimiz Dilara İnce, Defne Nil Elma-
lıoğlu, Demir Selbes idi. Öğrencilerimiz Sosyal bilimler proje-
si kapsamında yürüttükleri farkındalık çalışmasının ilk ayağı 
olarak canlı yayında akademisyen ve girişimcilere seslenerek 
teknolojinin iklim değişikliği üzerine etkilerini ve çözüm öne-
rilerini anlattılar.

Projemizi destekleyen öğrenci, veli, öğretmen ve idarecileri-
miz ile Ekonomi Gazetecileri Derneği üyesi tecrübeli radyocu 
Sayın Can Karadut’a teşekkür ederiz.

Our sister school in the 
UK, Ashbury Meadow’ 
s students conducted 
an interview via Skype 
on the subject “What 
does it mean to be a 
good citizen?” Our 6th 
grade students made us 
proud by proving how 
successful they are in 
English communication on 
Wednesday, November 
27. During the interview, 
Marmara students and 
British students shared 
their opinions on many 
issues such as Turkish 
and British cultures and 
school lives, as well as the 

requirements of being a good citizen.

Our 5th grade students held a second meeting with Ashbury 
Meadow students via Skype, sharing their hobbies, favorite 
books, movies and music on Thursday, January 16. During the 
interview, Marmara students and British students discovered 
that they had a lot in common and had a fun conversation.

Mr. Long from Ashbury Meadow School and our teachers 
have decided to repeat this conversation as soon as possible.

On 105.8 frequency “Taking Work To Home” program 
broadcast on Endüstri Radio, Can Karadut’s guests were 
İstanbul Marmara Private Middle School Social Studies 
Teacher Esra Şık Akıncı and our 7th grade students Dilara 
İnce, Defne Nil Elmalıoğlu, Demir Selbes on Wednesday, 
January 15 at 18:00-19:00. As the first leg of their awareness 
study within the scope of the Social Sciences project, our 
students addressed academicians and entrepreneurs live 
and explained the effects of technology on climate change 
and their solution suggestions. 
We would like to thank our students, parents, teachers and 
administrators who supported our project and Mr. Can 
Karadut, an experienced radio member of the Association of 
Economic Journalists.

ÖĞRENCILERIMIZ INGILIZ ARKADAŞLARI 
ILE BULUŞTU

TEKNOLOJININ IKLIM DEĞIŞIKLIĞI ÜZERINE 
ETKILERINI RADYO PROGRAMINDA KONUŞTUK

Our Students Met Their British FriendsWe Talked About the Effects of Technology on Climate 
Change on the Radio Program

K onuğumuz Melih Aydıner tarafından hazırlanıp sunulan Di-
jital Detoks etkinliği, 5. sınıf öğrencilerimizin katılımıyla 2 
Aralık 2019 tarihinde gerçekleşti.

Siber zorbalık, dijital ayak izi, medya kulanımı başlıklarında far-
kındalık kazandırmak; geçmişten günümüze iletişim araçlarını 
görmelerini sağlamak; öğrencilerin kendi özgün çalışmalarını 
yapmalarına teşvik etmek gibi pek çok amaç barındıran etkinliğin 
sonunda öğrencilere dijital detoks setleri hediye edildi.

The Digital Detox event, prepared and presented by our guest 
Melih Aydıner, took place on December 2, 2019 with the 
participation of our 5th grade students.

At the end of the event, aiming to raise awareness under the titles 
of cyberbullying, digital footprint, media use, enabled students to 
see the means of communication from the past to the present, 
and to encourage dstudents to do their own original work, digital 
detox sets were presented to the students.

DIJITAL DETOKS
Digital Detox

14.01.2020 Salı günü gerçekleşen Omurilik Felçlileri Der-
neği ziyaretimiz Kurumsal İletişim Sorumlusu Duygu Ku-
la’nın dernek tanıtımıyla başladı. Derneğin Türkiye’de tek 

olduğu, ihtiyaç sahibi insanların özenle belirlenerek tekerlekli 
ve akülü sandalye edindirmek konusunda destek olunduğu-
nu öğrendik. Topladığımız şişe kapaklarıyla yerine getirdiği-
miz sosyal sorumluluğun mutluluğu ile gezimizi tamamladık.

Our visit to the Association of spinal cord paralyzers, 
which took place on Tuesday,14.01.2020, started with the 
introduction of Corporate Communication Officer Duygu 
Kula. We have learned that the association is the only one in 
Turkey and that people in need have been carefully identified 
and supported in obtaining wheel chairs and cordless chairs. 
We completed our trip with the happiness of the social 
responsibility we fulfilled with the bottle caps we collected.

OMURILIK FELÇLILERI DERNEĞI ZIYARETI
Spinal Cord Paralysis Association Visit
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1 5 Ocak Çarşamba günü, “4 Ekim Hayvanları Koruma 
Günü” nedeniyle Marmara Ailesi olarak başlattığımız 
kampanyada toplanan 40 kg hayvan mamasını, Te-

peören Hayvan Bakım Merkezine götürerek teslim ettik. Zi-
yaretimiz esnasında görevlilerden bilgi aldık. Ayrıca sokakta 
gördüğümüz yaralı hayvanların tedavileri için 153’ü aramanın 
onların yaşamı için çok önemli olduğunu, bir telefonla hayat 
kurtarabilmenin mümkün olduğunu bir kez daha hatırlayarak 
ziyaretimizi tamamladık. Desteklerinden ve duyarlılıklarından 
dolayı öğrencilerimize teşekkür ediyoruz.

We delivered 40 kg of animal food collected in the campaign 
that we started as Marmara family due to “October 4th World 
Animal Day” by taking it to Tepeören Animal Care Center On 
January 15th. We received information from officials during 
our visit. We also completed our visit by remembering once 
again that calling 153 for the treatment of injured animals 
we saw on the street was very important to their lives and 
that it was possible to save lives with a phone. We thank our 
students for their support and sensitivity. 

MARMARALILARIN HAYVAN BARINAĞI ZIYARETI
Marmarians’ Animal Shelter Visit

2 8. Geleneksel Marmara Kitap Fuarı etkinlikleri kapsa-
mında 18 Aralık Çarşamba günü Yazar Buket Uzuner 
konuğumuzdu.

Öğrencilerimizle hayat tecrübelerini paylaşan, yazarlığa na-
sıl başladığını, yazmanın kendisi için ne ifade ettiğini anla-
tan Buket Uzuner, bir konuda başarılı olmak için önce hedef 
belirlemek ve başarmayı istemek sonrasında da çok fazla 
çalışmak ve araştırma yapmak gerektiğini vurguladı. Öğren-
cilerimize güzel hayat dersleri veren Sayın Uzuner söyleşinin 
ardından kitaplarını imzaladı.

Writer Buket Uzuner was our guest as part of the 28th Annual 
Marmara Book Fair on Wednesday, December 18. 

Buket Uzuner, who shared life experiences with our students, 
explains how she started writing and what writing means to 
her, emphasized that to be successful in a subject, first to 
set goals and want to succeed, then to do a lot of work and 
research. After the interview, Ms. Uzuner signed her books.

28. GELENEKSEL KITAP FUARI ONUR KONUĞU 
BUKET UZUNER KEYIFLI BIR SÖYLEŞIYLE 

OKULUMUZA RENK KATTI
28th Traditional Book Fair’s Honor Guest Buket Uzuner Adds Color to Our 

School With a Pleasant Interview

Özel Marmara Ortaokulu sporcularımız 05-08 Aralık 
2019 tarihlerinde Ankara İlinde düzenlenen 11-12 Yaş 
Ulusal Gelişim Projesi Türkiye Finali yüzme müsaba-

kalarına katılmışlardır.

1300 sporcunun katıldığı 
müsabakalarda sporcula-
rımız 4 altın madalya ve 3 
bronz madalya alarak bizleri 
gururlandırdılar.

Sporcularımızı ve Yüzme 
baş antrenörümüz Nezih 
Erel’i, yüzme antrenörümüz 
Kaan Boyacıoğlu’nu tebrik 
eder başarılarının devamını 
dileriz.

Our, Private Marmara Secondary School athletes participated 
in the 11-12 year old National Development Project Turkey 
Final swimming competitions held in Ankara on 05-08 
December 2019.

Our athletes took 4 gold 
medals and 3 bronze 
medals in the competitions 
in which 1300 athletes 
participated, making us 
proud.

We congratulate our 
athletes and our Swimming 
Head Coach Nezih Erel and 
our swimming coach Kaan 
Boyacıoğlu and wish them 
continued success.

TÜRKIYE YÜZME FEDERASYONU 11-12 YAŞ ULUSAL 
GELIŞIM PROJESI TÜRKIYE FINALI

Turkey Swimming Federation 11-12 Years National Development 
Project Turkey Final

5 ARALIK DÜNYA TOPRAK GÜNÜ
December 5th World Soil Day

D ünya Toprak Günü,her yıl toprağın sağlıklı olmasının 
önemine dikkat çekmek için toprak kaynaklarının de-
vamlılığını savunmak adına düzenleniyor. Toprak kirli-

liği, insanlığın gezegende sebep olduğu değişimin en somut 
ve görülebilir örnekleri arasında.

Marmara Eğitim Kurumları çevresine duyarlı çocuklar yetişti-
riyor. TEMA Maltepe İlçe Sorumlusu Fatma VURGUN’un top-
rak oluşumu, erozyon, toprak kirliliği konusundaki sunumu ile 
öğrencilerimizin farkındalıklarını arttırdık. Edindikleri bilgilerle 
daha duyarlı olacaklarına söz veren öğrencilerimiz duyarlılık-
larının ilk örneği olarak meşe palamudu tohumlarını ekerek 
etkinliği tamamladılar.

World Soil Day is held every year to advocate the continuity 
of soil resources in order to draw attention to the importance 
of healthy soil. Soil pollution is among the most tangible and 
visible examples of the change caused by humanity on the 
planet.

Marmara Education Institutions raise children who are 
sensitive to their environment. TEMA Maltepe District Officer 
Fatma Vurgun’s presentation on soil formation, erosion, 
soil pollution increased the awareness of our students. 
Our students, who promised to be more sensitive with their 
knowledge, completed the event by planting acorn seeds as 
the first example of their sensitivity.
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B odrum Özel Marmara Ortaokulu 7. ve 8. sınıf öğrenci-
lerimiz Junior Model United Nations (JMUN) konferası-
na katıldı. 10-12 Ocak 2020 tarihleri arasında İzmir’de 

düzenlenen “Sustainable Future” konulu konferansa 13 dele-
gemiz ile katıldık. Türkiye’nin değişik illerinden gelen ve farklı 
okulların yer aldığı bu organizasyonda delegelerimiz dünya 
sorunlarını İngilizce tartışıp çözüm önerilerinde bulundular.

Konferans boyunca İngilizce’ye olan hakimiyetleri, kritik dü-
şünme becerileri ve davranışları ile başarılı bir performans 
sergileyen öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamı-
nı diliyoruz.

Bodrum Private Marmara Secondary School 7th and 8th grade 
students attended the Junior Model United Nations (JMUN) 
conference. We attended the conference on “Sustainable 
Future” held in İzmir between 10-12 January 2020 with 13 
delegates. Our delegates from different cities of Turkey and 
different schools in this organization discussed the world 
problems in English and offered solutions. We congratulate 
the students who have demonstrated a successful 
performance during the conference with their mastery of 
English, critical thinking skills and behavior, and wish them 
continued success.

JMUN KONFERANSI 
Jmun Conference

9 -10 Ocak 2020 tarihlerinde Muğla Menteşe’de Yüzme 
Yıldızlar İl Birinciliği yarışları düzenlenmiştir. Yarışlara 
ortaokul öğrencilerimiz katılmış ve toplamda 3 madal-

ya kazanmışlardır.

The Swimming Stars Provincial Championship races were 
held in Menteşe, Muğla on 9-10 January 2020. Our secondary 
school students participated in the races and won 3 medals 
in total.

YÜZME YARIŞLARI 
Swimming Races

2 8-29 Eylül 2019 tarihlerinde, Türkiye Satranç Federasyonu, Bodrum 
satranç ilçe temsilciliğinin düzenlediği ‘’En iyi 32 Eylül Ayı Satranç Tur-
nuvası’nda’’ yarışan, 2/A sınıfından öğrencimiz İpek ÖZTÜRK, 10 yaş 

altı kategorisinde 3.’lük madalyası ve en iyi kadın sporcu kategorisinde 3.’lük 
madalyası kazanmıştır.

İpek ÖZTÜRK, a student from class 2/A who competed on September 28-
29, 2019, in the “Best 32 September Chess Tournament” organized by the 
Turkish Chess Federation, Bodrum chess district representative, won the 3rd 

place medal in the under - 10 category and the 3rd place medal in the best 
female athlete category.

IPEK ÖZTÜRK SATRANÇ BAŞARISI
İpek Öztürk Chess Success

I nternational Baccalaureate Diploma Programme Visual 
Arts Exhibition / Uluslararası Bakalorya Diploma Programı 
Görsel Sanatlar Sergimizi Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 

Güzel Sanatlar Fakültesi galerisinde Fakülte Dekanı Prof. Dr. 
Erol Turgut ve Heykel Bölüm Başkanı Doç. Dr. Esra Sağlık 
Şenalp’in katılımlarıyla gerçekleştirdik. 12C / IBDP öğrenci-
lerimizden Burcu OKYAY ve Aleyna CANKULAK’ın yapmış 
oldukları farklı teknik ve materyallerden oluşan çalışmaları 
büyük beğeni topladı. Öğrencilerimizi bu güzel sergiden do-
layı tebrik ediyor başarılarının devamını diliyoruz.

We held our International Baccalaureate Diploma Programme 
Visual Arts Exhibition in Muğla Sıtkı Koçman University Fine 
Arts Faculty Gallery with the participation of Dean of Faculty 
Prof. Dr. Erol Turgut and Head Of Sculpture Department 
Assoc. Dr. Esra Sağlık. 12C / IBDP students Burcu OKYAY and 
Aleyna CANKULAK ‘ s work from different techniques and 
materials has been greatly appreciated. We congratulate our 
students on this beautiful exhibition and wish them continued 
success.

4. IB RESIM SERGISI
IB Students Painting Exhibition
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Ö zel Bodrum Marmara Koleji Fen Lisesi öğrencimiz 
Naşit Ege ÇANDIR, 3-4-5 Ocak 2020 tarihlerinde 
Bodrum Yelken Kulübü tarafından düzenlenen Man-

dalin Kupası yarışlarında laser radial sınıfında üçüncü olarak 
bronz madalya kazanmıştır. Öğrencimizi tebrik eder, başarı-
larının devamını dileriz.

Bodrum Marmara College Science High School student 
Naşit Ege ÇANDIR won the bronze medal as the third in 
laser radial class at the Mandarin Cup races held by Bodrum 
Sailing Club on 3-4-5 January 2020. We congratulate the 
student and wish him continued success.

NAŞIT EGE ÇANDIR YELKEN BAŞARISI
Naşit Ege Çandir Sailing Succes

Ö zel Bodrum Marmara Koleji Fen Lisesi 9. sınıf öğren-
cimiz Kemal Ege ÖZGÜN, Türkiye Yelken Federasyo-
nu Federayson Kupası Yelken Yarışlarında Laser 4.7 

sınıfında Türkiye 5.’si olmuştur. Öğrencimizi, ailesini, antrenö-
rünü ve tüm öğretmenlerini tebrik eder, öğrencimizin başarı-
larının devamını dileriz

Our 9th grade student Kemal Ege ÖZGÜN became the 5th in 
Turkey in Laser 4.7 class in the Turkish Sailing Federation, 
Federation Cup sailing races. We congratulate our student, 
his family, his coach and all his teachers, and wish for the 
continuation of our student’s achievements.

KEMAL EGE ÖZGÜN YELKEN BAŞARISI
Kemal Ege Özgün Sailing Success

BODRUM MARMARA KOLEJİ
Bodrum Marmara College

O kulumuzun 6,7,8 ve 10. sınıf öğrencileri “Math Game 
Day” online sınavına katıldılar. Matematik dersi konu-
ları toplama, çıkarma, çarpma işlemlerinde 19 Avru-

pa ülkesi ile aynı anda yarışarak hem eğlenceli vakit geçirdi 
hem de matematiksel işlem hızlarını gördüler. Öğrencilerimiz 
eşleştikleri ülke okullarındaki rakiplerini geride bırakarak, ba-
şarı sağladılar.

19 Avrupa ülkesinden 202 okulun katıldığı Math Game Day 
yarışmasında okulumuz Avrupa 4.’sü ve Türkiye 1.’si olmuş-
tur. Aynı yarışmanın dünya ülkelerinden okullar arasında ya-
pılan ikinci ayağında ise okulumuz 8. sınıf öğrencileri Dünya 
2.’si ve Türkiye 1.’si olmuştur. Kendilerini tebrik ediyor, başa-
rılar diliyoruz.

Our school’s 6th, 7th, 8th and 10th grade students took part 
in the “Math Game Day” online quiz. They had fun time 
competing with 19 European countries at the same time 
in collecting, subtracting, multiplying math subjects and 
seeing their mathematical processing speeds. Our students 
achieved success, outpacing their rivals in the country 
schools they matched..

Our school became the 4th in Europe and the 1st in Turkey in 
the Math Game Day competition, attended by 202 schools 
from 19 European countries. In the second part of the same 
competition held between schools from the countries of the 
world, 8th grade students of our school were the 2nd in the 
world and the 1st in Turkey. We congratulate them and wish 
them success.

MATH GAME DAY
Math Game Day 

K ocaeli Marmara Koleji Anadolu Lisesi öğrencimiz 
EMİRHAN YÜKSEL, BTK Akademi tarafından 05 Ekim-
16 Kasım 2019 tarihleri arasında düzenlenen “Gelece-

ğin Hackerları” eğitim programını tamamlayarak sertifikasını 
almıştır.

Our student, Emirhan YÜKSEL, completed the” Hackers of 
the Future” training program and received his certificate, 
which was held between October 05 - November 16, 2019, 
organized by BTK Akademi.

“GELECEĞIN HACKERLARI” 
Hackers of the Future

KOCAELİ MARMARA KOLEJİ
Kocaeli Marmara College
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Ö zel Kocaeli Marmara Koleji Ortaokulu ve Anadolu 
Lisesi öğrencilerimiz Anıtkabir’de Atatürk’ün mane-
vi huzurundaydılar. Türkiye’nin kurucusu Ulu Önder 

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü Anıtkabir’de saygı, sevgi, min-
net ve özlemle andılar.

Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesini gezdikten sonra Ata-
türk’ün mozolesine çelenk koyma törenine katılan öğrencile-
rimiz Atamızın manevi huzurunda onlara emanet ettiği Cum-
huriyetin bekçileri olduklarını ifade ettiler.

Kocaeli Marmara Koleji Kampüs Yöneticimiz Serkan Savaş, 
Anıtkabir anı defterini “Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu 
Büyük Önderimiz Mustafa Ke-
mal Atatürk, bugün manevi hu-
zurunuzda ilke ve inkılaplarınızın 
savunucusu, fikri hür, vicdanı hür 
gençler olarak bulunmanın gurur 
ve mutluluğunu yaşıyoruz. Kur-
duğunuz Türkiye Cumhuriyeti’ni, 
ülkenin bölünmez bütünlüğünü 
korumak için ışığını sizden, ce-
saretini tarihten, kuvvetini da-
marlarındaki kandan alan nesiller 
olarak söz veriyoruz. Marmaralı 
gençler olarak yolunuz yolumuz, 
ilkeleriniz ilkelerimiz olacaktır. Ra-
hat uyuyun Atam.” ifadelerini ya-
zarak imzaladı.

Our students at Kocaeli Marmara College Secondary School 
and Anatolian High School were in the spiritual presence 
of Atatürk at Anıtkabir. They commemorated the founder of 
Turkey, The Great Leader Gazi Mustafa Kemal Atatürk, with 
respect, love, gratitude and longing at Anitkabir.

After visiting Atatürk and the War of Independence Museum, 
our students who attended the ceremony to lay wreaths at 
Atatürk’s mausoleum stated that they were the guardians of 
the Republic entrusted to them in the spiritual presence of 
our ancestor.

Kocaeli Marmara College Campus Manager Serkan Savaş 
wrote in Anitkabir memoir book that “Our great leader Mustafa 

Kemal Atatürk, the founder of the 
Republic of Turkey, today we are 
proud and happy to be in your 
spiritual presence as the defender 
of your principles and reforms, 
intellectual and conscientious 
young people. We pledge the 
Republic of Turkey, which you 
established, as generations who 
have taken its light from you, its 
courage from history, its strength 
from the blood in its veins to 
protect the indivisible integrity 
of the country. As young people 
of Marmara, your path will be 
our path, your principles will be 
our principles. May you sleep in 
peace Atam!” and signed.

ANITKABIR GEZISI
Anıtkabir Trip 

“O kul, Dışarıda Günü” açık havada öğrenmeyi ve 
oynamayı kutlamak, ilham vermek için yapılan 
küresel bir kampanyadır. Kocaeli Marmara Koleji 

Anaokulu öğrenci ve öğretmenleri bugün oyun oynamak, ya-
ratıcılık, çocukluklarından zevk almak gibi çok önemli uğraş-
lar için tüm günlerini kampüs bahçemizde geçirdiler. Kocaeli 
Marmara Koleji Anaokulu bir IB PYP aday okuludur.

“School Day Out” is a global campaign to celebrate, inspire 
learning and playing outdoors. Students and teachers of 
Kocaeli Marmara College Kindergarten, spent all their day 
in our campus garden with useful activities such as playing 
games increasing their creativity, enjoying their childhood. 
Kocaeli Marmara College Kindergarten is an IB PYP 
candidate school.

OKUL DISARIDA GUNU
A School Day Out

KOCAELİ MARMARA KOLEJİ
Kocaeli Marmara College
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K ocaeli Marmara Koleji’nde her yıl geleneksel olarak 
düzenlenen “Who Wants To Be A Millionaire?” yarış-
ması bu sefer anadolu lisesi öğrencilerimiz ve izleyici-

lerimizle heyecanlı anlara sahne olmuştur.

Öğrencilerimizi akademik ve sosyal yönden toplumların önde 
gelen bireyleri olarak yetiştirmek en önemli amacımızdır. Öğ-
rencilerimizi tebrik ediyoruz.

T arım ve Orman Bakanlığının Türkiye genelinde düzen-
lediği Geleceğe Nefes Ol kampanyası kapsamında 
Gebze Pelitli Bölgesinde daha önce çıkan yangında 

kül olan alana 3 saatte 63 bin fidan dikildi. Kocaeli Marmara 
Koleji Anadolu Lisesi öğrencileri de bu kampanya kapsa-
mında belirlenmiş alana fidanlarını dikerek geleceğe nefes 
oldular.

Traditionally held every year at Kocaeli Marmara College 
“Who wants to be a millionaire?”, this time the contest has 
been the scene of exciting moments with our anatolian high 
school students and audiences. 

It is our most important aim to train our students as units that 
come before the communities in academic and social terms. 
Congratulations to our students.

In the frame of the campaign organized by the Ministry of 
Agriculture and Forestry throughout Turkey, 63 thousand 
saplings were planted in three hours in the area that became 
ash in the previous fire in the Gebze Pelitli region. In view 
of this campaign, Kocaeli Marmara College Anatolian High 
School students planted their saplings in the designated 
area and became breathe into the future.

WHO WANTS TO BE MILLIONAIREGELECEGE NEFES OL
“Who Wants To Be a Millionaire?”Be Breath into the Future 

KOCAELİ MARMARA KOLEJİ
Kocaeli Marmara College

KOCAELİ MARMARA KOLEJİ
Kocaeli Marmara College



48

K ocaeli Marmara Koleji Anaokulu tüm yaş grupları ile 
Orman Mühendisi Birgül Uçum rehberliğinde, bir or-
man gezisi gerçekleştirdik. Doğa yürüyüşü, farkındalık 

ve gözlem etkinliklerimizle çok zengin bir sabahı doğa içinde 
yaşadık.

We took a trip to forest with Kocaeli Marmara College 
Kindergarten all age groups under the guidance of forest 
engineer Birgül Uçum. We had a very fabolous morning in 
nature hiking, full of awareness and observation activities.

DOĞA GEZISI
Hike in the Nature

T ürkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 96. yılı kutlama 
programı, Kocaeli Marmara Koleji Atatürk Kültür Mer-
kezi’nde gerçekleştirildi. Kutlama programımız velile-

rimizin katılımıyla daha da coşkulu geçti. Ortaokul öğrenci-
lerimizin “Doğan Güneş Cumhuriyet Oratoryo” sunumu tüm 
izleyecilerimizi duygulandırırken gençliğin Cumhuriyetimize 
vermiş olduğu değer bir kez daha vurgulandı.

The 96th anniversary of the founding of the Republic of Turkey 
celebration program was held at the Atatürk Cultural Center 
of Kocaeli Marmara College. Our celebration program was 
even more enthusiastic with the participation of our parents. 
The presentation of “Doğan Güneş Cumhuriyet Oratoryo” by 
our middle school students touched all our viewers, while 
the value that youth gave to our Republic was once again 
emphasized.

Republic Day Celebration
CUMHURIYET BAYRAMI
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