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ECIS/CIS AVRUPA  
OKULLAR KONSEYİ 

 
Uluslararası anlayış çerçevesin-de 

dünyadaki ilk ve ortaöğretim 

okullarını bir araya getirmeyi 

amaçlayan ECIS, bu bağlamdaki 

en büyük kuruluştur. Marmara 

Koleji, 1996 yılından bu yana 

ECIS üyesidir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ULUSLARARASI BAKALORYA  
DİPLOMA PROGRAMI (IBDP) 

 
1968 yılında kurulan ve uluslararası eğitime öncülük 

eden Uluslararası Bakalorya Organizasyonu (IBO) 

tarafından tasarlanmıştır. IB, “uluslararası” olma 

özel-liğini taşıyan tek eğitim programıdır. Diploma 

Prog-ramı, dünyanın değişik ülkelerinde bulunan 

4546 okulda uygulanmaktadır. Ülkemizde ise bu 

program 44 okulda ve MEB gerekliliklerine uygun 

biçimde düzenlenerek başarıyla uygulanmaktadır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

“ECO-SCHOOLS”  
ÇOCUKLARDA ÇEVRE UYUMU 

 
1999 yılında Turçev’e bağlı olarak başlatı-

lan bu proje ile 2001’de atık konusu ile ilk 

yeşil bayrağımız, daha sonra enerji konusu 

ile ikinci yeşil bayrağımız kazanılmıştır. 

Proje ile ilköğretim öğrencilerinde çevre 

uyumunu sağlanmak amaçlanmış ve bu 

projeler sürdürülebilir çevre eğitiminin 

başlangıç noktası olmuştur. 

 

“SAW” DÜNYA FEN BİRLİĞİ 
 
Marmara Koleji, dünya genelinde üye okullar arasında or-

tak çalışmalar ve projeler üretmek üzere kurulan Science 

Across The World (Dünya Fen Birliği) Türkiye üyesidir. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Avrupa Birliğinin genel eğitim alanındaki eylem 

programı olan SOCRATES programları 

çerçevesinde Devlet Planlama Teşkilatı Avru-pa 

Birliği Eğitim Ve Gençlik Programları Mer-kezi 

Başkanlığı ULUSAL AJANS koordinasyo-nu ile 

COMENIUS Projeleri yürütülmektedir. Bu 

kapsamda 2003-2004 eğitim öğretim yılında 

Hollanda, İspanya, Malta, İtalya ve Yunanistan 

ile ortaklaşa yürütülmek üzere 

 
“Sistem ve Birey” adlı proje başlatılmış ve hâlâ 

devam etmektedir. 2004-2005 öğretim yılında 

Almanya ve Fransa işbirliği ile “Resmi ve 

Geleneksel Bayramlar ve Kutlamalar” adlı film 

projesi başlatılmış ve devam etmektedir. Ayrıca 

2005-2006 öğretim yılında başlayan Yunanistan 

ve İtalya ile “Akdeniz’de Surf” ; İtalya, İrlanda, 

Almanya ve Norveç ile ortak-laşa olarak da 

“Zaman Makinesi” adlı projeler için ULUSAL 

AJANS’ a başvuruda bulunul-muştur. Ayrıca 

SOCRATES Programları çerçe-vesinde çeşitli 

ülkelerde düzenlenen çeşitli konulardaki hizmet 

içi eğitim kurslarına beş öğretmenimiz katılmış 

ve sertifika almışlardır. Bu katılımlar devam 

etmektedir. 

 
 
 
 

 
20 Nisan 1951’de “Türk Özel Okulları Der-

neği” adıyla İstanbul – Şişli Teşvikiye Cad-

desi, 152 numaralı adresinde, anaokulu, 

ilköğretim (ilkokul, ortaokul) lise, teknik ve 

yüksek derecedeki resmi okullara pa-ralel bir 

şekilde, ülke bilimine hizmet ve-ren özel 

okulların bu yoldaki çalışmalarını daha 

verimli ve yararlı kılacak bilimsel, eğitici ve 

yönetsel önlemleri araştırmak amacıyla 

kurulmuştur. Türkiye Özel Okul-lar 

Derneğinin günümüzde 42 ilde 1103 üyesi 

bulunmaktadır. 

 

“YRE” ÇEVRENİN GENÇ SÖZCÜLERİ 
 
14-17 yaş arası gençlerde çevre bilincinin yerleştirilmesi ve geliştirilmesi amacı ile UNESCO tarafından 

desteklenen ve uluslararası okullar birliği olan, bu organizasyona okulumuz 1999’dan beri üyedir. Amaçları 

doğrultusunda internet üze-rinden bilgi ve proje alışverişinin yapıldığı bu organizasyonda, Marmara Koleji 

öğrencileri her yıl hazırladıkları projeleri internet ortamında sunmaktadırlar. (www.youngreporters.com) 
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