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K olej 9. sınıf öğrencimiz Arda Ercan-
lı Türk Kültür Vakfı’nın yazılı ve sözlü 
sınavlarında başarılı olarak 10. sınıfı 

Amerika’da okuma hakkını elde etti.

Arda duygu ve düşüncelerini şu şekilde ifade 
etti:

‘‘Ailemin de teşvikiyle 10.sınıfı yurtdışında 
okumaya karar verdiğimde konuyla ilgili araş-
tırmalar yaptığımda uzun süreli öğrenci de-
ğişim programları arasında en verimli olabi-
lecek programın Türk Kültür Vakfı tarafından 
düzenlenen AFS programı olduğunu gördüm. 

Önce internetten online olarak başvurumu 
yaptım. Daha sonra AFS’nin yazılı sınavına 
çağrıldım. Bu sınavı başarıyla geçtikten sonra 
sözlü mülakata çağrıldım. Bu mülakata girdik-
ten 2 hafta sonra mülakatı başarıyla geçtiğim 
bana bildirildi. Bu sınavlardan sonra ise ülke 
tercihimi yaptım. Amerika’da okumak için ge-
rekli olan yabancı dil sınavı IELTS’i de başa-
rıyla geçtikten sonra AFS programına kabul 
edildiğimde çok mutlu oldum ama heyeca-
nım hala bitmedi. Seneye gideceğim okulun 
ve yanında kalacağım ailenin bilgilerini sabır-
sızlıkla beklemekteyim.’’

Arda Ercanlı, the student at Marmara Private High School 9th 
grade has been entitled to study in America during 2018-2019 
Academic Year within the scope of AFS program.

Arda expressed her feelings and thoughts as follows: 

‘‘When I decided to study abroad with the encouragement of 
my family, I saw that AFS program organized by the Turkish 
Cultural Foundation is the most productive program among 
long-term student exchange programs. First I applied online 

on the internet. Later I was invited to AFS’s written examination. 
After successfully passing this exam, I was invited to an oral 
interview. It was reported to me that I passed the interview two 
weeks after I entered this interview. After these exams, I made 
my country choice. I was very happy when I was accepted into 
the AFS program after successfully passing the foreign lan-
guage test IELTS, which is necessary for studying in America, 
but it has not finished yet. I will look forward to the school I will 
go to and the family I will stay with’’

Öğrencimiz ArdA ercAnlı’nın AFS BAşArıSı
Arda Ercanlı’s Success in AFS
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O kulumuz 11-C Sınıfı öğrencilerinden Bahadır ÖZEN, 
20-26 Ocak 2018 Tarihleri arasında Antalya’da dü-
zenlenen satranç müsabakalarında, 18 yaş genel 

kategorisinde, 9 maçta 7 puan alarak eş puan 1. averajla 
Türkiye İkincisi olmuştur. Aynı zamanda, 30 Ocak- 4 Şubat 
2018 tarihleri arasında Sırbistan’ın Paracin kentinde düzen-
lenen ‘’2018 Paracin Açık Satranç Turnuvası”nda, 9 maçta 7 
puan toplayarak eş puan 1.averajla, 2. olmuştur.

Bahadır ÖZEN, the 11th grade student at Marmara College 
came off second best in Turkey with 1st average having 7 
seven points in 9 matches in the general category of age 
18 within the scope of the chess contest organized in An-
talya between 20-26 January 2018. Moreover, he came 
off second best in ‘’2018 
Paracin Chess 
To u r n a m e n t ” 
organized in 
Paracin, Serbia 
between 30 Jan-
uary-4 February 
2018 with 1st av-
erage having 7 
seven points in 9 
matches. 

BAHAdır Özen YıldızlAr SATrAnÇ şAmPiYOnASı 
TÜrKiYe iKinciSi

Bahadir Özen Came Off Second Best In Stars Chess Championship, Turkey 
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Okulumuz Voleybol Genç Kız Takımımız, ilçe-
mizde 27 okul takımının katıldığı turnuvada 
oynadığı tüm maçlarını kazanarak “Şampi-

yon” olmuştur. Tüm oyuncu ve teknik ekibimizi tebrik 
eder başarılarının devamını dileriz.

Marmara Girls’ Volleyball Team, coached by Meftun 
Eren and Hande Özveren became the champi-
on by winning all the matches in the tournament 
participated by 27 schools in Maltepe district. The 
players are Ece Özdabakoğlu, Beril Günoral, Ekin 
Özmen, Zeynep Kıcıkoğlu, Derin Gezer, Ece Gülat-
ma, Selin Ergür, Tuana Akbulut, Zeynep Oy, Beste 
Şimal İmirgi, Arzu Su Gülveren, Ayşe Tosyalı and 
Doğa Tatlı.

Ö zel Marmara Koleji Yüzme Takımımız 02 Mayıs 2018 tarihinde 
Enka Okulları Spor Festivali Yüzme Yarışmalarına katılmıştır. 

Öğrencilerimizden Lizan EKER, 50 metre Sırtüstü 2. 100 metre 
Sırtüstü 3.sü, Barkın Köse 50 metre Kurbağalama 2.si, Baran Efendioğlu 
50 metre Serbest 3.sü 100 metre Sırtüstü 4.sü olmuşlardır. Öğrencileri-
miz yarışlarda kurumumuzu en iyi şekilde temsil etmiştir.

Müsabakalarda emeği geçen öğretmenimiz Nezih Erel ve sporcularımızı 
tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.
Marmara Private High School Swimming Team participated in Enka 
Schools Sports Festival Swimming Contests on May 2, 2018. 

Lizan EKER, came in 2nd in 50 meters backstroke and 3rd in 100 meters 
backstroke; Barkın Köse came in 2nd in 50 meters breaststroke and Ba-
ran Efendioğlu came in 3rd in 100 meters free-style and 4th in 100 meters 
backstroke. The students represented the school in the best way. 

VOleYBOl GenÇ Kız TAKımımız ilÇe şAmPiYOnU
Marmara Girls’ Volleyball Team Became The Champion 

TAKIM KADROSU

ECE ÖZDABAKOĞLU 9A (ML) 

BERİL GÜNORAL 9C 

EKİN ÖZMEN 9A 

ZEYNEP KICIKOĞLU 9C 

DERİN GEZER 9C 

ECE GÜLATMA 11(IB) 

SELİN ERGÜR 11A (FL) 

TUANA AKBULUT 12.SINIF 

ZEYNEP OY 11A 

BESTE ŞİMAL İMİRGİ HZRLK 

ARZU SU GÜLVEREN HZRLK 

AYŞE TOSYALI HZRLK 

DOĞA TATLI 10B (FL)

ANTRENÖRLER: MEFTUN EREN 

  HANDE ÖZVEREN

2018 enKA OKUllArı SPOr FeSTiVAli
YÜzme YArışmAlArı

2018 Enka Schools Sports Festival Swimming Contests 

O kulumuz 11.sınıf öğrencilerinden ve aynı za-
manda Fenerbahçe Spor Kulübü Kürek takı-
mı sporcusu olan Ömer Efe İlkkurşun 1 Nisan 

2018 tarihinde Fethiye’de düzenlenen Akdeniz kupa-
sı 1000 m kürek yarışlarında birinci olmuştur. Öğren-
cimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

Ömer Efe İlkkurşun, the Marmarian at 11 grade and 
sportsman at Fenerbahçe Sports Club Rowing Team 
became the champion in the Mediterranean Cup 
1000 m Rowing Contest participated by 19 clubs 
with 300 players. The contest was organized in Fethi-
ye on April 1, 2018.

Ömer eFe ilKKUrşUn KÜreK 
YArışlArındA Birinci
Marmara Became the Champion

Ömer Efe İlkkurşun the Champion of the Mediterranean Cup Maltepe Üniversitesi Marmara Koleji sporcumuz Baran EFENDİOĞLU 18-20 
Mayıs 2018 tarihleri arasında Burhan Felek yüzme havuzunda düzenlenen 
13+ Test Yüzme Yarışmasına katılmıştır.

Öğrencimiz Baran Efendioğlu 50 metre Sırtüstü ve 200 metre Serbest teknik yarışma-
larında 1. Olmuştur. Öğrencimiz yarışlarda kurumumuzu en iyi şekilde temsil etmiştir.

Baran EFENDİOĞLU, the swim-
mer of Maltepe University and 
Marmara College took part in 
13+ Test swimming contest orga-
nized at Burhan Felek Swimming 
Pool between 18-20 May 2018. 

The Marmarian Baran Efendioğlu 
came in first in 50 meter Back-
stroke and 200 meter freestyle. 
The student represented the 
school successfully. 

13 + TeST YÜzme YArışmAlArı
13 + Test Swimming Contest



4 5

Marmara Private High School boys’ and girls’ swimming teams participated in Maltepe District Swimming Contests organized at 
Marmara Educational Institutions Indoor Swimming Pool on May 29, 2018. The boys’ and girls’ swimming teams became Maltepe 
District Champion. The individual achievements are as follows; 

Lizan Eker   1st in 50 meter Butterfly and 50 meter Backstroke 

Barkın Köse   1st in 50 meter Breaststroke and 50 meter Butterfly 2nd in 100 meter freestyle 

Baran Efendioğlu   1st in 50 meter Freestyle and 50 meter Backstroke 3rd in 100 meter freestyle 

Ali Boran Urak  2nd in 50 meter Freestyle 1st in 100 meter Freestyle

Ziya Kaan Gül  1st 50 meter Backstroke/ 4th in 50 meter Freestyle

Alkış Bartu Tekin  3rd in 50 meter Freestyle / 2nd in 50 meter Breaststroke 

Ö zel Marmara Koleji erkek ve kız takımı öğrencilerimiz, 29 Mayıs 2018 tarihinde Marmara Eğitim Kurumları Kapalı Yüzme 
havuzunda düzenlenen, Maltepe İlçe Yüzme Yarışmasına katılmışlardır. Erkek ve kız takımı sporcularımız Maltepe İlçe 
Şampiyonu olmuşlardır. Öğrencilerimiz yarışlarda katıldıkları bireysel yarışlarda;

Lizan Eker   50 metre Kelebek ve 50 metre Sırtüstü 1.

Barkın Köse   50 metre Kurbağalama ve 50 metre Kelebek 1. 100 metre serbest 2.

Baran Efendioğlu   50 metre Serbest ve 50 metre Sırtüstü 1. 100 metre serbest 3.

Ali Boran Urak  50 metre Serbest 2. 100 metre Serbest 1.

Ziya Kaan Gül  50 metre Sırtüstü 1. 50 metre Serbest 4.

Alkış Bartu Tekin  50 metre Serbest 3. 50 metre Kurbağalama 2.

“World Scholar’s Cup” Turkish regional tournament was host-
ed by Koç Schools, İstanbul between 21-22 April 2018 and 
participated by the people from the different cities of Turkey 
and Azerbaijan. All the teams from Marmara (six teams)con-
sisting of 16 Marmarians 
were entitled to take part in 
the global round by ranking 
among the highest thanks 
to their world knowledge 
and proficiency in English. 
The Marmarians complet-
ed the contest participated 
by 500 students with 54 
medals consisting of 34 
Silver and 20 Golden in the 
categories named Schol-
ar’s Bowl, Team Debate, 
Collaborative Writing and 
Scholar’s Challenge. 

BAŞARILARIMIZ
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6 Nisan 2018 günü Fener-
bahçe Koleji tarafından 
düzenlenen ‘Creative 

Writing’, İngilizce Yaratıcı 
Yazma Yarışmasına,Marmara 
Kolejini temsilen katılan 10. 
sınıf öğrencileri Şevval Arslan 
ve Duru Çakır, yarışmadan 
“Best Setting” ödülü ile dön-
düler. 24 okulun katılmış oldu-
ğu yarışmada öğrenciler veri-
len süre içerisinde iyi bir ekip 
çalışmasıyla İngilizce hikâye 

yazdılar. Öğrenciler, yarışma-
nın en zor olan bölümünün, 
750 kelime sınırlamasıyla 
mücadele etmek olduğunu 
belirttiler. Gün içinde İngilizce 
çalıştaylara katılan öğrenciler 
bu çalışmaların kendileri için 
çok faydalı bir tecrübe oldu-
ğunu dile getirdiler. Öğrenci-
lerimizi tebrik eder, daha nice 
başarılar dileriz.

Şevval Arslan and Duru 
Çakır, the students at 10th 
grade representing Marmara 
College in “Creative Writing” 
competition – in English - or-
ganized at Fenerbahçe Col-
lege on April 6, 2018, were 
entitled to receive the “Best 
Setting” award. 

Within the scope of Creative 

Writing Competition partici-
pated by 24 schools, the stu-
dents wrote a story in English 
with the limit of 750 words 
and with a great team work 
in a given time. Taking part 
in the English Workshops 
during the day, the students 
stated that it was a great ex-
perience to be there. 

“BeST SeTTınG” ÖdÜlÜ 
mArmArA KOlejinde
“Best Setting” goes to Marmara

T ürkiye’nin farklı şehirlerinden ve Azerbaycan’dan gelen 
yarışmacıların katıldığı “World Scholar’s Cup” bilginler 
yarışmasının bu yılki Türkiye bölgesel turnuvası İstan-

bul’da Koç Okullarının ev sahipliğinde 21-22 Nisan tarihlerin-
de gerçekleşti.

Yarışmaya katılan 16 lise öğrencimizin oluşturduğu 6 takımın 
altısı da, World Scholar’s Cup elemelerinde genel kültürleri ve 
İngilizce kullanma becerileri sayesinde en iyi takımlar arasına 
girerek dünya finallerinde yarışma hakkı kazandılar.

500 öğrencinin katıldığı yarışmayı öğrencilerimiz Scholar’s 
Bowl, Team Debate, Collaborative Writing, Scholar’s Challen-
ge gibi kategorilerde yarışarak 34 Gümüş ve 20 Altın olmak 
üzere toplam 54 madalyayla tamamladılar.

mArmArA liSeSi 
Öğrencileri WOrld 

ScHOlAr’S cUP’TA Yine 
dÜnYA FinAllerinde!
The Marmarians at “World 

Scholar’s Cup” Global Round 1 2-13 Mayıs 2018 tarihle-
rinde Aydın-Didim Yat ve 
Yelken Kulübünde dü-

zenlenen Türkiye Yelken Yarış-
malarında, 9-A sınıfı öğrenci-
lerimizden Beste YABANOĞ-
LU, Lazer 4.7 sınıfında “Genç 
Kızlar Türkiye Şampiyonu” 
oldu. Öğrencimizi bu büyük 

başarısından dolayı tebrik 
eder; sorumlu öğretmenimiz 
Uygulamalı Dersler Zümre 
Başkanı Mehmet EREN’ e ve 
öğrencimize yarışlarda eşlik 
eden Beden Eğitimi öğretme-
nimiz Özlem Biley ERUYAR’a 
emeklerinden dolayı teşekkür 
ederiz.

Beste YABANOĞLU, 
the Marmarian at 9-A 
class became “Young 
Girls Turkey Champi-
on” in Laser 4.7 cate-
gory of Turkey Sailing 
Contest organized in 
Aydın-Didim Yacht and 
Sailing Club between 

12-13 May 2018. Ms. 
Yabanoğlu became 
İstanbul champion in 
Laser 4.7 category of 
inter-schools sailing 
contest organized in 
Heybeliada between 
7-8 April 2018. 

mArmArA KOleji ÖğrenciSi BeSTe YABAnOğlU TÜrKiYe 
YelKen şAmPiYOnU OldU

The Marmarian Beste Yabanoğlu became 
the Sailing Champion of Turkey

mAlTePe ilÇe YÜzme YArışlArı
Maltepe District Swimming Contests
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2015 yılı mezunu Özlem Altıngöz, who 
graduated from Marmara Private Vo-
cational and Technical High School 
in 2015 was at the 71st Cannes Film 
Festival with her short film “Birth”. 

“Birth”, the short film of Özlem Altıngöz, 
the talented filmmaker based in Los An-
geles was screened at the 71st Cannes 
Film Festival Short Film Corner. “Birth” 
by Altıngöz was awarded with “Best Di-
rector”, “Best Producer”, “Best Horror 
Film” and “Best Horror Film” in various 
festivals in Europe and the USA. The 
film by Altıngöz was appreciated by the 
audience at Cannes. 

Ms. Altıngöz, the producer and the di-
rector of the movie wrote the scenario 
with Erika Hurt inspired by “Rosemary’s 
Baby”. The director shot the film in 
the house used by the famous direc-
tor James Wan for the shooting of “In-
sıdıous”. The Spanish actress Isabel 
Serrano is starring. Dustin Ardine, David 
Otto Simanek, Keith Wheeler and Babe 
Mcguire act in the film. 

Özlem Altıngöz, graduating from Mar-
mara Private Vocational and Technical 
High School –gives education on Ra-
dio TV programming- and going to Los 
Angeles-New York Film Academy also 
had many awards thanks to her previ-
ous short film. For more information fol-
low her Birth - @officalshorthorrorBirth 
on Facebook and on IMDb Ozlem Alt-
ingoz. 

BAŞARILARIMIZ
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Özel Marmara Mesleki ve Teknik Ana-
dolu Lisesi 2015 yılı mezunu Özlem Al-
tıngöz, altıncı kısa filmi “Birth” ile 71. 
Cannes Film Festivali’ndeydi. 

L os Angeles merkezli bir film yapım-
cısı olan Özlem Altıngöz’ün “Birth” 
adlı kısa filmi, bu yıl 71’si düzen-
lenen Cannes Film Festivali/Kısa 

Film Köşesinde gösterildi. Altıngöz’ün çok 
ödüllü kısa filmi “Birth”, kısa süre önce de 
ABD ve Avrupa’da katıldığı pek çok festi-
valde “En İyi Yönetmen”, “En İyi Yapımcı”, 
“En İyi Korku Filmi”, “En İyi Senaryo” dal-
larında ödüller kazandı. Bu yıl ilk kez Can-
nes’da bulunan Altıngöz’ün filmi izleyiciler 
tarafından büyük beğeni topladı. 

Yapımcılığını ve yönetmenliğini kendisinin 
üstlenen, senaryosunu ise “Rosemary’s 
Baby” filminden esinlenerek Erika Hurt ile 
birlikte yazan Altıngöz, filmin çekimlerini 
ünlü yönetmen James Wan’ın “Insıdıous” 
adlı filminde kullandığı evde gerçekleş-
tirdi. Başrolünde İspanyol oyuncu Isabel 
Serrano’nun bulunduğu filmde; Dustin Ar-
dine, David Otto Simanek, Keith Wheeler 
ve Babe Mcguire gibi başarılı oyuncular 
rol alıyor.

Radyo TV Programcılığı Dalında eğitim ve-
ren Özel Marmara Mesleki ve Teknik Ana-
dolu Lisesinden mezun olduktan sonra 
eğitimini Los Angeles-New York Film Aka-
demisi’nde tamamlayan Özlem Altıngöz, 
daha önce de çektiği kısa filmlerle pek 
çok ödülün sahibi olmuştu. Bu genç sine-
macıyı merak edenler; Facebook’ta Birth 
- @officalshorthorrorBirth ve IMDb Ozlem 
Altingoz sayfalarından takip ederek daha 
fazla bilgi edinebilirler.

GenÇ SinemAcı Özlem AlTınGÖz 
cAnneS Film FeSTiVAli’nde

A Vocational High School Student at Cannes

Ranking among the highest in 
Destination Imagination Turkey 
Finals, the world’s most creative 
organization, Marmara College 
represented Turkey in Destina-
tion Imagination World Finals or-
ganized between 20-28 May in the 
USA. 

In the event organized with the partici-
pation of 360 teams from 180 different 
schools across Turkey between 14-18 
February, the Marmarians came in sec-
ond in the “Fine Art Category” with their 
play named “The Divine Intervention” 
and they represented the country in the 
world finals organized at the University 
of Tennessee, Knoxville between 20-28 
May. The students representing Mar-
mara College were Eralp Kaan Karduz, 
Yiğit Altar Piyade, Göktuğ Bartın Saygı, 
Namık Arda Turna, Pınar Erdem, Yiğit 
Doğan, İnci Cengiz, Arif Aydın Koca 

and Beyza Şadiye Yasak and the teach-
ers supervising the team were the Biol-
ogy teacher Didem Demircan and the 
Chemistry teacher Elif Çınar. 

The Marmarians taking part in the finals 
organized at the University of Tennes-
see with the participation of 17 thou-
sand students from 20 countries had 
the opportunity to have interactions 
with the most prestigious universities in 
America and to participate in numerous 
international activities. 

Dünyanın en büyük kreatif organizasyonu olan Destinati-
on Imagination Türkiye Finallerinde derece alan Marmara 
Koleji, 20-28 Mayıs tarihleri arasında Amerika’da yapılan 
Dünya Finallerinde Türkiye’yi temsil etti.

T ürkiye’den 180 farklı okuldan 360 takımın katılımıyla 14-
18 Şubat tarihleri arasında Kuşadası Efes Kongre Mer-
kezinde gerçekleşen etkinlikte, “The Divine Intervention” 

(İlahi Müdahale) adlı tiyatro oyunuyla “Güzel Sanatlar Kate-
gorisi”nde Türkiye 2.si olan Marmara Koleji öğrencileri, 20-28 
Mayıs tarihleri arasında Knoxville’de Tenessee Üniveristesi’nde 
gerçekleşen yarışmada ülkemizi temsil etti. Marmara Kolejini 

Eralp Kaan Karduz, Yiğit Altar Piyade, Göktuğ Bartın Saygı, Na-
mık Arda Turna, Pınar Erdem, Arif Aydın Koca, Yiğit Doğan, İnci 
Cengiz ve Beyza Şadiye Yasak’ın temsil ettiği etkinlikte öğren-
cilerin danışmanlığını biyoloji öğretmeni aslı Didem Demircan 
ve kimya öğretmeni Elif Çınar yaptı. 

20 ülkeden yaklaşık 17 bin öğrencinin katılımıyla Tenessee Üni-
versitesi’nde gerçekleşen yarışmaya katılan Marmara Eğitim 
Kurumları öğrencileri, bulundukları süre içinde Amerika’nın en 
prestijli üniversiteleriyle etkileşime geçme ve çok sayıda ulus-
lararası etkinliğe katılma şansına sahip oldular.

mArmArA KOleji dÜnYA FinAllerinde
Marmara College at World Finals
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We saw the students and teachers from Vatra Dornei 
off who were hosted at Marmara College within the 
scope of students exchange programme “Grenzen-
lose Freundschaft” organized between 11-17 Febru-
ary. 

The students had the opportunity to develop them-
selves by participating in this project which was car-

ried out in German aiming to ensure that students work in cooperation, solve 
problems together, develop language skills, be free from prejudices and respect 
to other cultures and strengthen the friendship among the two countries. Besides, 
the Romanian students hosted at the Turkish students’ houses stated that they 
enjoyed knowing about Turkish culture and İstanbul. 

Our students will visit Vatre Dornei, Romania between 22-28 April; and they have 
already started the preparations. 

 ULUSLARARASI PROJELER
 International Projects

ULUSLARARASI PROJELER
International Projects

M armara Eğitim Kurumları, planlaması ağustos ayında 
Bükreş’te yapılan “Sınırsız Dostluk” temasını taşıyan 
lengüistik ve kültürel değişim programının gereği ola-

rak Romanya Vatre Dornei’den gelen kardeş okulu 11-17 Şubat 
tarihleri arasında misafir ediyor. 

Alman dilinde yürütülen bu proje, öğrencilerin birbirleriyle iş-
birliği içinde olmalarını, birlikte problem çözmelerini, dil yete-
neklerini geliştirmelerini, ön yargılarını aşmayı, farklı kültürlere 
saygı göstermeyi ve iki ülke arasındaki dostluk bağlarını güç-
lendirmeyi hedefliyor.

Bugüne kadar birbirleriyle sosyal ağlar aracılığıyla ve telekon-
ferans şeklinde iletişim kuran bu öğrenciler, birbirlerini bireysel 
ve kültürel açıdan daha iyi tanımak için bir araya gelmekten 
mutluluk duyuyorlar.

Proje 12.02.2018 Pazartesi günü Hasan Ali Yücel Salonu’nda 
muhteşem bir ‘ Hoş geldiniz’  gösterisi ile başlamıştır. Öğret-
men ve öğrencilerin barış mesajları ile dolu konuşmaları ve 
slayt gösterileri çok anlamlıydı. Folklorik dansları ve şarkıları ile 
kendi kültürlerini bir birlerine tanıtan Türk ve Rumen öğrenciler 
heyecanlı ve gururluydular.

Marmara Educational Institutions hosted Va-
tra Dornei students between 11-17 February 
within the scope of linguistic and cultural 
exchange programme under the theme of 
“Cross-Border Friendship” which had been 
planned in August in Bucharest, Romania.
The project carried out in German aims to 
ensure that students work in cooperation, 
solve problems together, develop language 
skills, be free from prejudices and respect to 

other cultures and strengthen the friendship among the two 
countries. 
The students who were in contact via social networks and 
communicated through teleconferencing throughout the proj-
ect were happy to get together to know each other better both 
individually and culturally. 
The project was initiated with a magnificent ‘Welcome’ party 
organized at Hasan Ali Yücel Hall on Monday, 12.02.2018. The 
theme of the party was peace. The folk dances and songs of 
the Turkish and Roman students helped them to know each 
other closer. All the students were excited and happy.

mArmArA KOlejinde “GrenzenlOSe FreUndScHAFT” 
PrOjeSi HeYecAnı

rOmAnYA VATrA dOrnei OKUlUnU UğUrlUYOrUz

“Grenzenlose Freundschaft” Project 
Farewell to Vatra Dornei 

1 1-17 Şubat tarihlerinde lenguistik ve 
kültürel değişim projesi “Grenzenlose 

Freundschaft” için Marmara Kolejine misafir 
olan Vatra Dornei okulundan Rumen öğrenci 
ve öğretmenleri uğurladık.

Almanca dilinde yürütülen projede öğrenci-
ler; işbirliği içinde olmak, problem çözmek, 
dil becerilerini geliştirmek, ön yargıları aş-
mak, farklı kültürleri tanıyarak bu kültürle-
re saygı göstermek ve iki ülke arasındaki 
dostluk bağlarını güçlendirmek amacıyla bu 
programa katılarak kendilerini geliştirme im-
kanını buldular. Bunun yanında eşleştirildik-
leri Türk öğrencilerin evlerinde misafir edilen 
öğrenciler, Türk kültürünü ve İstanbul’u tanı-
maktan da keyif aldıklarını belirttiler.

Öğrencilerimiz de 22-28 Nisan tarihlerinde 
Romanya’nın Vatre Dornei şehrine giderek 
orada yapacakları çalışmaların hazırlıklarına 
şimdiden başladılar.

T he Duke of Edinburgh Uluslararası Ödül programı 
yetkilileri, 17 Nisan 2018’de, 3 yıldır okulumuzda 
uygulanmakta olan programla ilgili bilgi alışveri-

şinde bulunmak ve değerlendirme yapmak üzere oku-
lumuzu ziyaret ettiler. 

On April 17, 2018, the officials of The Duke of Edin-
burgh’s International Award program visited the school 
in order to exchange ideas and make evaluations in 
relation to the program that has been practiced in the 
school for three years.

THe dUKe OF edinBUrGH ÖdÜl PrOGrAmı 
değerlendirme ziYAreTi

The Duke of Edinburgh’s International Award Program Evaluation Visit
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The Marmarians under the guid-
ance of their teacher G. Pınar 
Çırpanlı participated in ArcMUN, 
Model United Nations confer-
ence organized by Aristotelio 
College in Thessaloniki between 
1-4 March 2018. 

The Marmarians, Emir Ergene-
kon, Onat Ribar, Ege Kayıhan, 
Göksu Sönmez, Ece Gülatma, 
Güneş Deniz Sağnak, Çiğdem 
Çıtak, Pınar Erdem, Sude Nazlı 
Durmuş and Bartu Dede had 
different tasks in different com-

mittees as the delegates of Singapore in the conference that 
lasted for three days. 

In the conference the students got experienced in many is-
sues including personal development, language develop-
ment, cultural development, developing strategies and learn-
ing about the rules and procedures of the United Nations 
through proposing solutions for the global issues within the 
frame of world diplomacy to live in a more peaceful world. 

M armara Koleji öğrencileri, öğretmenleri G. Pınar Çır-
panlı rehberliğinde 1- 4 Mart tarihleri arasında Sela-
nik’te Aristotelio Kolejinin düzenlediği ArcMUN Model 

Birleşmiş Milletler toplantısına katıldılar.

Öğrencilerimiz; Emir Ergenekon, Onat Ribar, Ege Kayıhan, 
Göksu Sönmez, Ece Gülatma, Güneş Deniz Sağnak, Çiğdem 
Çıtak, Pınar Erdem, Sude Nazlı Durmuş ve Bartu Dede, üç gün 
süren konferansta Singapur delegeleri olarak farklı komiteler-
de görev aldılar. Bu konferansta öğrencilerimiz, daha barışçıl 
bir dünyada yaşamak için küresel sorunlara dünya diplomasisi 
içinde çözüm önerileri üreterek kişisel gelişim, dil gelişimi, kül-
türel gelişim, strateji geliştirme, Birleşmiş Milletler kural ve pro-
sedürlerini öğrenme gibi pek çok konuda deneyim kazandılar.

mArmArA KOleji 
‘ArcmUn’ SelAniK mOdel 

Birleşmiş milleTler 
KOnFerAnSı’ndA

THe dUKe OF edınBUrGH’S 
ınTernATıOnAl AWArd

The Marmarians At ‘Arcmun’ 
Thessaloniki Model United Nations 

Conference

The Duke of Edinburgh’s 
International Award

T he Duke of Edinburgh’s International Award Projesi kap-
samında iki gece üç günlük Gümüş kampına katılacak 
olan öğrencilerimize kamp öncesi Uygulamalı Ders-

ler Zümre Başkanı ve aynı zaman da Proje Süpervizörü olan 
Mehmet EREN tarafından; çadır nasıl kurulur ve kullanılır, mat 
ve uyku tulumu kullanımı ve nelere dikkat edilmesi gerektiği, 
sırt çantası yerleştirilmesi, kamp set kullanırken nelere dikkat 
edilmesi gerektiği, harita ve pusula kullanarak nasıl yön bulu-
nur gibi konuları içeren uygulamalı olarak bir eğitim verilmiştir. 
Öğrencilerimiz bu kamp boyunca 48-54 km arası mesafeyi sırt 
çantalarıyla birlikte belirlenen rota doğrultusunda kendi yönle-
rini bularak tamamlayacaklardır. Bu kampı başarıyla bitiren öğ-
rencilerimiz bir sonra ki Altın kampına (3 gece, 4 gün) katılma-
ya hak kazanacaktır. Kampımıza proje süpervizörleri Mehmet 
EREN ve Ahmet YÜKSEL ile birlikte katılacak öğrencilerimize 
başarılar dileriz.

Mehmet Eren, the Applied Courses Department Head and 
Project Supervisor gave lecture for the students who will take 
part in Silver Camp lasting for three days within the scope of 
The Duke of Edinburgh’s International Award Project. The lec-
ture was about setting up a tent, use of mat and sleeping bag, 
backpacking and using map and compass. The students will 
complete a destination of 48-54 km by walking with their back-
packs in line with the route by finding their paths. The students 
who will accomplish the camp will be entitled to take part in 
the next camp, the Golden Camp that lasts for four days. We 
wish the students success for the camp they will go with the 
supervisors Mehmet EREN and Ahmet YÜKSEL. 

“Freundschaft ohne Grenzen” Projesi, Romanya’nın Vatre 
Dornei Şehrinde Devam Ediyor.

R omanya’ nın Vatra Dornei şehrindeki 4 nolu bölge okulu 
ile Almanca olarak yapılan Sınırsız Dostluk ‘’Freundsc-
haft ohne Grenzen’’ adlı öğrenci değişim programının 

ikinci etabı da tamamlandı.

Proje kapsamında Şubat ayında 16 Romen öğrenci ve 5 öğ-
retmeni, İstanbul’ da ağırlamıştık. Programın 22-28 Nisan 2018 
tarihleri arasında Romanya’da gerçekleşen kısmına ise 14 öğ-
rencimiz ve 3 öğretmenimiz katılmıştır.

Vatre Dornei okulundaki çalışmalar başlamadan önce öğrenci 
ve öğretmenlerimiz Bükreş’ te bir şehir turu yaparak, Parlamen-
to Sarayı, Köy Müzesi ve yüce önderimiz Mustafa Kemal Ata-
türk’ ün büstünü ziyaret ettiler ve sonrasında gece yapılan tren 
yolculuğu ile Vatra Dornei’ye ulaştılar.

Öğrencilerimiz hafta boyunca Vatre Dornei okulunda farklı 
derslere katılarak farklı seviyelerdeki sınıflara misafir oldular. 

Okul dışında ise öğrencilerimiz eşleştikleri Romen arkadaşla-
rı ile maden suyu fabrikası gezisi, kara tren gezisi, kano kul-
lanma, teleferik gezisi, nehir üstünde halatla kayma, Paskalya 
yumurtası boyama gibi etkinliklerde faaliyetlerde bulunarak 
Romen kültürünü tanıma imkanı buldular. “Hoş Geldiniz” parti-
sinde geleneksel Romen halk oyunları izlendi ve halk türküleri 
dinlendi. Marmara Koleji öğrencileri de Türk kültürünü tanıtan 
dans ve müzik gösterileri ile takdir topladılar.

Grubumuz ayrıca Vatra Dornei Belediye başkanı tarafından 
makamında ağırlandı ve basın tarafından ilgiyle takip edildi. 
Çevre köylerdeki okullara yapılan geziler sırasında bölge eğitim 
müfettişi Tatiana Vintur grubumuza şahsen ev sahipliği yaptı.

Vatre Dornei’dan Transilvanya üzerinde dönüş yapan grubu-
muz bir orta çağ kasabasını ve Dracula’nın Şatosu diye bilinen 
Bran Castle’ı görme imkânını da buldular.

Öğrenci ve öğretmenlerimiz programın hem linguistik hem kül-
türel açıdan kendilerine katkıda bulunduğunu ve amacına ulaş-
tığını belirttiler.

The second stage of the students ex-
change program “Cross-border Friend-
ship” (“Freundschaft ohne Grenzen”), 
which is carried out in German, with the 
school in Vatra Dornei, Romania was 
completed. 

Within the scope of the project 16 stu-
dents and 5 teachers from Romania 
were hosted by Marmara Private High 
School in İstanbul in February. For the 
second stage of the project 14 students 
and 3 teachers from Marmara Private 
High School visited Romania between 22-28 April 2018. The 
students and teachers travelled around Bucharest and visit-
ed the Parliament Palace, Village Museum and the Bust of our 
great leader Mustafa Kemal Atatürk before the studies at Vatre 
Dornei started. After a train trip they arrived in Vatra Dornei. The 
Marmarians, attending classes at different grade levels in Vatre 

Dornei school during the week, took part 
in various activities including visiting the 
mineral water factory, train trip, canoeing, 
telpher trip and dyeing Easter eggs etc. 
with their Romanian friends out of the 
school. Thanks to the activities they had 
the opportunity to learn about the Roma-
nian culture. In the “Welcoming Party”  
the traditional folk dances and songs 
were staged. The Marmarians were 
also appreciated in the party with their 
dances and songs reflecting the Turkish 

culture. The group was hosted by the Mayor of Vatra Dornei; 
the visit was closely monitored by the press. Tatiana Vintur, the 
Education Inspector accompanied the group while visiting the 
schools in the villages. The Marmarians also had the opportu-
nity to visit Bran Castle known as the Castle of Dracula and the 
middle-age town. 

“Sınır ÖTeSi dOSTlUK” PrOjeSi deVAm ediYOr
“Cross-Border Friendship” Project Continues 
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ATinA PAıdAGOGıKı PrOTOPOrıA OKUlU’ndAn 
ÖğreTmenleri AğırlAdıK

We Hosted the Teachers from Paidagogiki Protoporia Athens

3 1 Mart - 4 Nisan 2018 tarihleri arasında Armabey Projesi kapsa-
mında Atina’daki kardeş okulumuz Paidagogiki Protoporia Oku-
lu’ndan sınıf öğretmenleri Nancy Filippaiou ve Theodora Passa 

adlı öğretmenleri okulumuzda ağırladık. Yunan öğretmenler bu süre 
içinde kendilerine hazırlanmış program dahilinde derslere girerek göz-
lem ve inceleme yapma imkanını ve meslektaşlarıyla görüş alışverişinde 
bulundular.

Atina’ya dönüşlerinde iki ülkenin eğitim sistemlerini karşılaştırarak göz-
lemlerini bir rapor haline getirecek olan misafirlerimiz okulumuzun ola-
naklarından ve eğitim kalitesinden çok etkilendiklerini özellikle belirttiler.

We hosted the teachers Nancy Filippaiou and Theodora from 
Paidagogiki Protoporia School, which is the sister school 
in Athens, within the scope of Armabey Project between 31 
March – 4 April 2018. The Greek teachers had the opportunity 
to observe the classes and exchange ideas with the Turkish 

teachers within the scope of the program organized for them. 
The guest who would prepare a report by comparing the 
education system in both countries especially underlined 
that they were amazed by the opportunities and the quality of 
education that our school provides. 

M armara Koleji öğretmenleri Hazal Pişkinoğlu ve N. 
Gamze Furtun 25-29 Nisan 2018 tarihleri arasında, Ar-
mabey Projesi kapsamında, Atina’daki kardeş okulu-

muz Paidagogiki Protoporia Okulu’nda kendileri için hazırlanan 
program dahilinde derslere girerek gözlem ve inceleme yapma 
imkanı buldular.

Armabey Projesi, 2006 yılından beri Ege’nin iki yakasında dost-
luk bağlarını güçlendirmek için Selanik ve Atina’daki kardeş 
okullarımızla yürütülmekte olan ve çok yönlü öğrenci ve öğ-
retmen çalışmaları içeren bir proje. Yine bu proje kapsamında 
31.03.2018-04.04.2018 tarihleri arasında Paidogogiki Protopo-
ria Okulundan Nancy Filippaiou ve Theodora Passa adlı öğret-
menleri okulumuzda ağırlamıştık. 

Our teachers Hazal Pişkinoğlu and N. Gamze Furtun had the 
opportunity to observe the classes within the scope of the pro-
gram organized for them at Paidagogiki Protoporia School with-
in the scope of Armabey Project between 25-29 April 2018

Armabey Project is a multi-dimensional teacher and student 
exchange program that has been carried out with the sister 
schools in Thessaloniki and Athens since 2006 in order to 
strengthen the friendship between the two shores of Aegean 
Sea. Within the scope of this project we hosted the teachers 
Nancy Filippaiou and Theodora Passa from Paidogogiki Pro-
toporia between 31.03.2018-04.04.2018.

YUnAniSTAnlA ÖğreTmen değişim PrOGrAmımız 
deVAm ediYOr

“ Teacher Exchange Program” between Turkey and Greece Continues T he Duke of Edinburgh’s International Award 
projesinin Macera ve Keşif bölümünü, 
okulumuz öğrencileri, proje süpervizörleri 

ve Uygulamalı Dersler Zümre Başkanı Mehmet 
EREN ve Coğrafya öğretmenimiz Ahmet YÜKSEL 
eşliğinde, Eskişehir in Seyidgazi ilçesine 4-5-6 
Mayıs 2018 tarihlerinde yaptıkları kampla Gümüş 
kategorisini tamamlamış oldular. Sırt çantala-
rı ile 3 gün boyunca yaklaşık 42 km. lik mesafe 
kat eden öğrencilerimiz yoğun yağmurlu havada 
doğa ile mücadele ettiler. Bitki örtüsünü, hayvan 
çeşitlerini ve tarihi yerlerini inceleme fırsatı bulan 
öğrencilerimiz keyifli anlar yaşadılar. 

The Marmarians achieved the Adventure and Discovery stage of The Duke 
of Edinburgh’s International Award project with the camp in Seyidgazi, Es-
kişehir on 4-5-6 May 2018 under the guidance of the project supervisors and 
the Applied Courses Department Head Mehmet EREN and the Geography 
Teacher Ahmet YÜKSEL. The students walking approximately 42 km with their 
backpacks for three days struggled with the rainy weather and the nature. The 
students who had the opportunity to examine the flora, fauna and the histori-
cal places had enjoyable time. 

edınBUrGH’S GÜmÜş KAmPı

THe dUKe OF edinBUrGH’S ınTernATiOnAl 
AWArd-TÜrKiYe

Edinburgh’s Silver Camp

The Duke of Edinburgh’s International Award-Turkey

E dinburgh’s Projesi kapsamında okulumuz öğ-
rencilerinden oluşan 30 kişilik grup 7-8 Ha-
ziran 2018 tarihlerinde Eskişehir ili Odunpa-

zarı ilçesi Yenisofça mevkiinde Bronz kampını ger-
çekleştirdiler. Sırt çantalarında çadır, uyku tulumu, 
kamp set, yemek, su ve kıyafetlerini belirlenen rota 
boyunca taşıyan öğrencilerimiz aynı zamanda hari-
ta ve pusula kullanarak yönlerini bulmaya çalıştılar. 
4 grup halinde; Sarı, Mavi, Turuncu ve Mor rotaları 
takip eden öğrencilerimiz yaklaşık 28 km yürüyerek 
bir gece iki günlük bronz kampını başarıyla tamam-
ladılar. Öğrencilerimize proje Supervisörlerimiz Uy-
gulamalı Dersler Bölüm Başkanı Mehmet EREN ve 
Coğtafya Öğr. Ahmet YÜKSEL eşlik ettiler.
A group consisting of 30 students completed bronze camp 
section within the scope of Edinburgh’s Award project in Yeni-
sofça, Odunpazarı, Eskişehir between 7-8 June 2018. With their 
backpacks on their backs throughout the route determined the 
students tried to find the way by using maps and compass. 

Dividing into four groups the students followed the Yellow, Blue, 
Orange and Purple routes and walked approximately 28 km. 
The students were accompanied by the program supervisors; 
the Applied Courses Department Head Mehmet Eren and the 
Geography Teacher Ahmet Yüksel.
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Ö zel Marmara Koleji öğrencileri 9 Mart tarihinde Türk 
Dili ve Edebiyatı Öğretmenleri Selcan Çelik ve Dam-
la Destanoğlu rehberliğinde, Enka Okulları tarafından 

düzenlenen “Enka Eleştirel Edebiyat Buluşmas” ’na katıldı. 
Margaret Atwood’un “Damızlık Kızın Öyküsü” adlı romanı üze-
rinden Kadının Ötekileştirilmesi temasını Kadın, Değişim, Bi-
rey-Otorite İlişkisi ve Yazarın Seçimleri çalıştaylarında tartışan 
öğrencilerimiz bu çalıştayların sonunda bir bildiri hazırladılar. 
Program konuğu İlknur Eroldu ile bildirilerini pekiştiren öğren-
cilerimiz, keyifli bir edebiyat eleştirisinin sonunda sertifikalarını 
almışlardır.

The Marmarians, under the guidance of the Turkish Language 
and Literature Teachers Selcan Çelik and Damla Destanoğlu, 
participated in “Enka Critical Literature Meetings” organized 
by Enka Schools on Friday, March 9. 

The students discussing the theme of “Marginalization of 
Women” on the basis of the book “The Handmaid’s Tale” by 
Margaret Atwood in the workshops “Woman, Transformation, 
Relation between Power-Individual and Choices of Writer” 
prepared notices in the end of these workshops. The students, 
reinforcing what they had known thanks to the guest of the 
program İlknur Eroldu, received certification of after enjoyable 
literary criticism event. 

Özel mArmArA KOleji 
Öğrencileri KAdının 

ÖTeKileşTirilmeSi TemAlı 
eleşTirel edeBiYAT 

BUlUşmASındA

Bir SOrUmlUlUğUn VAr! 
TOPlUmSAl SOrUmlUlUK 
SemPOzYUmUndAYdıK…

Marginalization of Women

You have a responsibility!

İ TÜ Okulları tarafından düzenlen ve 
gençliğin farkındalığını arttırarak 
toplumsal faydaya dönüştürmeyi 

amaçlayan “Bir Sorumluluğun Var!” 
Sempozyumuna 28 Şubat Çarşamba 
günü Derin KARAMAN, Beril GÜNO-
RAL, Göksu FIRAT ve Kaan ESER 
adlı öğrencilerimizle katıldık. 

Sempozyumun açılış konuşması, top-
lumsal hizmet konusunda çok önemli 
çalışmalara imza atarak örnek oluştu-
ran, İbrahim BETİL tarafından yapıldı. 
Ardından sekiz sivil toplum kuruluşu, 
çalışmalarını ve projelerini “sürdürü-
lebilirlik” temasına vurgu yaparak öğ-
rencilerimizin seçtiği komitelerde tanıttılar ve öğrencilerimize 
eğitim verdiler.

Katılımcı öğrencilerin, yaşadıkları hayatın dışında başka ha-
yatların da olduğuna dair farkındalık kazandıkları ve bu far-
kındalıkla bundan sonraki süreçleri rahatça yönetebilecekleri 
verimli bir eğitim aldıkları gözlemlendi.

On Wednesday, February 28, Derin Karaman, Beril Günoral, 
Göksu Fırat and Kaan Eser participated in the symposium 
named “You Have a Responsibility!” organized by İTÜ Schools 
with the purpose of raising awareness of the youth. 

The opening speech of the symposium was made by İbrahim 
Betil who is a great role model with his important works in 
relation to the social services. After the opening speech, eight 
non-governmental organizations introduced their works and 
projects emphasizing the “sustainability” theme and trained 
the students in the committees. After the symposium, it was 
observed that the participating students were aware of the 
fact that there were other lives besides the life they lived in 
and that they were efficiently trained to manage the aware-
ness after that.

TOPLUMSAL PROJELER
Social Projects

TOPLUMSAL PROJELER
Social Projects

M armara Eğitim Kurum-
ları bünyesinde 2013-
2014 Eğitim-Öğretim 

yılında başlatılan sosyal sorum-
luluk projesi kapsamındaki Best 
Buddies Turkey Kulübünün 3. 
toplu buluşması 23 Mayıs 2018 
Çarşamba günü gerçekleşti.

2017 Kasım ayından itibaren 
çeşitli eğitim ve etkinliklere ka-
tılan 31 gönüllü proje destek-
çisi öğrencimiz, Best Buddies 
Kulübü öğretmenlerimiz Melek 
EKŞİ ve Damla ULUÖZ ME-
MİŞ ile birlikte 23.05.2018 Çar-
şamba günü “Tekrime Tarman 

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon 
Merkezi” ndeki arkadaşlarıyla 
düzenlenen bahar pikniğinde 
keyifli bir gün geçirdi. 

Hep beraber yenilen öğle ye-
meğinden sonra mekândaki 
hayvanat bahçesinde renkli da-
kikalar yaşayan öğrencilerimiz 
ve arkadaşları, bireysel ve grup 
oyunları etkinliklerinin ardından 
bu mutlu günlerini tamamladılar. 

Kulübümüzün 4. ve son toplu 
etkinliğinin, 2018 Haziran ayı 
içerisinde çeşitli atölye çalışma-
ları şeklinde yapılması planlan-
maktadır.

The 3rd organization of Best Buddies Turkey 
Club, the social responsibility project under 
the roof of Marmara Educational Institutions 
initiated in 2013-2014 Academic year was 
organized on Wednesday May 23, 2018. 

31 students who have been supporting the 
project voluntarily since November 2017 
had a great day with their buddies from 
“Tekrime Tarman Special Education and 

Rehabilitation Center” thanks to the picnic 
organization on Wednesday 23.05.2018 
under the guidance of Best Buddies Club 
teachers Melek EKŞİ and Damla ULUÖZ 
MEMİŞ. 

After the lunch together, the students and 
their buddies, who had enjoyable time at 
the zoo, ended the happy day after playing 
individual and group games.

BeST BUddıeS TUrKeY KUlÜBÜ PiKniği
Picnic Organization of Best Buddies Turkey Club

Workshop Organization of Best Buddies Turkey Club

M armara Eğitim Ku-
rumları bünyesinde 
2013-2014 eğitim-öğ-

retim yılında başlatılan sosyal 
sorumluluk projesi kapsa-
mındaki Best Buddies Turkey 
Kulübünün 4. ve son toplu bu-
luşması 06 Haziran 2018 Çar-
şamba günü gerçekleşti.

2017 Kasım ayından itibaren 
çeşitli eğitim ve etkinliklere 
katılan 31 gönüllü proje des-
tekçisi öğrencimiz, Best Bud-
dies Turkey Kulübü öğretmen-
lerimiz Melek EKŞİ ve Damla 
ULUÖZ MEMİŞ ile birlikte 

06.06.2018 Çarşamba günü 
“Tekrime Tarman Özel Eğitim 
ve Rehabilitasyon Merkezi” 
ndeki arkadaşlarıyla “Düşler 
Akademisi”ne konuk oldu.

Maket ve mutfak atölyesi ça-
lışmaları olmak üzere iki grup 
halinde ayrılan kulüp öğren-
cilerimiz ve Tekrime Tarman 
Özel Eğitim ve Rehabilitasyon 
Merkezi’ndeki arkadaşları eğ-
lenceli dakikalar yaşadılar. 

Kulübümüzün bu son toplu 
etkinliğinin ardından katılımcı 
öğrencilerimize sertifika dağı-
tımı yapılacaktır.

The 4th and the final organization of Best Bud-
dies Turkey Club, the social responsibility project 
under the roof of Marmara Educational Institu-
tions initiated in 2013-2014 Academic year was 
organized on Wednesday June 06, 2018. 
31 students who have been supporting the proj-
ect voluntarily since November 2017 were host-
ed at “Düşler Akademisi” with their buddies from 
“Tekrime Tarman Special Education and Reha-
bilitation Center” under the guidance of Best 

Buddies Club teachers Melek EKŞİ and Damla 
ULUÖZ MEMİŞ on Wednesday 06.06.2018. 

The students attending the workshops as two 
groups including models and culinary work-
shops had great times with their buddies from 
“Tekrime Tarman Special Education and Reha-
bilitation Center”. 

After this final organization the student of the 
club were given their certification. 

BeST BUddieS TUrKeY KUlÜBÜ ATÖlYe eTKinliği
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ARSLAN’ın konuşmaları, öğrencilerimi-
zin müzik dinletisi, Best Buddies tanıtım 
filminin izlenmesi, Tekrime Tarman Özel 
Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğren-
cilerinin dans gösterileri ve daha önce 
programa gönüllü olarak emek veren 
arkadaşlarımızın duygu ve düşünceleri-
ni anlatması ile devam etmiştir. Bu arka-
daşlarımızdan Eralp Kaan KARDUZ’un 
konuşması dinleyenlere duygu dolu an-
lar yaşatmıştır. Eralp Kaan KARDUZ’un 
konuşması, programın bize, ne kadar 
dokunduğunu ve bizleri olumlu yönde ne 
kadar değiştirdiğini bir kez daha göster-
miştir.

İşte Eralp Kaan KARDUZ’un konuşma-
sından bir bölüm.

“…Beni bu programa bağlayan şey, ba-
zılarımıza göre çok bariz olan farkları bir 
kalemde silebilmesiydi. Çünkü içinde 
bulunduğumuz toplum maalesef, birilerini ya da bir

şeyleri birbirinden ayırmayı, sınıflandırmayı artık alışkanlık ha-
line getirmiş. O yüzden insanları birbirine böyle kenetleyebilen 
bir programın bizlere katacağı çok şey olduğunu düşündüm. 
Yanılmamış olduğumu da kısa sürede gördüm.

Kar tanelerinin benzersizliğini duymuşsunuzdur. İşte bizler de 
onlar gibi benzersiziz. Nasıl ki benzersiz görünen kar taneleri-
nin ortak noktası aynıdır yani sudur; birbirinden çok farklı görü-
nen biz insanların ortak noktası da vicdandır. Vicdan temelde 
bizleri birbirimize bağlayan kuvvetli bir bağdır.” 

Törenin sonunda 31 öğrenci arasından 10’u, birçok kriterin 
göz önünde bulundurularak gerçekleştirildiği eşleştirmede 
“buddiesi” ile tanıştı. Eşleşen öğrenciler buddileri ile yıl içinde 
sosyalleşerek çeşitli etkinliklerde bulunacak; eşleşemeyen öğ-
rencilerimiz ise kulübün birer parçası olarak projeye katkı sun-
maya devam edecek ve toplu etkinliklerimize katılacaklardır.

TOPLUMSAL PROJELER
Social Projects

TOPLUMSAL PROJELER
Social Projects

BeST BUddıeS eşleşTirme TÖreni
Best Buddies Match Party

the concert by the our students, watching the Best Buddies 
trailer, the dance shows by the students at Tekrime Tarman Pri-
vate Education and Rehabilitation Centre and the speeches by 
the students who had great contributions to the programme as 
the previous volunteers. 

One of the older volunteer Eralp Kaan KARDUZ made a 
speech which made the audiences experience emotional mo-
ments. The speech of Eralp Kaan KARDUZ showed how the 
programme impacted us and changed us in a positive way. A 
part of his speech is given below: 

 “…The thing that made me committed to the programme is 
the programme’s power to eliminate the differences which are 
obvious for many people. Unfortunately, the society we live in 
gets used to differentiate and classify the things or individuals. 
Therefore, I think that such a programme that binds people to-

gether must have many things to contribute us. 
And I saw that I wasn’t wrong. You have already 
heard about the uniqueness of snowflakes. Just 
like them we are unique. Just as the water the 
common ground for the unique snowflakes, the 
conscience is the common ground for people 
who seem different from each other. Conscience 
is basically a strong bond that connects us to 
each other.” 

At the end of the party ten students met with their 
buddies that were matched on the basis of vari-
ous criteria. The students who are matched will 
organize activities with their buddies to socialize 
throughout the year; and the ones who are not 
matched will continue to make contributions to 
the programme. 

Z ihinsel ve gelişim engelli bireylerle gönüllü öğrencileri-
miz arasında arkadaşlık ilişkisi ve sosyal iletişim kurma-
yı hedefleyen “Best Buddies” kulübümüzün eşleştirme 

töreni 22 Şubat 2018 Perşembe günü Tekrime Tarman Özel 
Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde gerçekleşti. 

“Sadece eleştirmek değil, değiştirmek için,

Seyirci kalmak değil, oyuncu olmak için,

Sadece yoldan geçmek değil, yolu değiştirmek için GÖNÜL-
LÜYÜZ…” sloganı ile öğretmenlerimiz Melek EKŞİ ve Damla 
ULUÖZ MEMİŞ danışmanlığında yola çıkan kulübümüzün 31 
öğrencisi, 2017-2018 eğitim-öğretim yılı 1. döneminde aldığı 
“Engelliye Doğru Yaklaşım” ve “Liderlik” eğitimlerinin ardından 
kardeş okulumuz Tekrime Tarman Özel Eğitim ve Rehabilitas-
yon Merkezi’ndeki arkadaşlarıyla tanışmışlardır. 

2013-2014 eğitim-öğretim yılından itibaren Best Buddies Tur-
key programını uygulamaya başlayan Özel Marmara Koleji’nin 
bu yılki 31 kulüp öğrencisinden 10’u, Tekrime Tarman Özel Eği-
tim ve Rehabilitasyon Merkezi’ndeki arkadaşlarıyla eşleştiler.

İki kardeş okulun öğrencilerinin birlikte gerçekleştirdiği dostluk 
ağacının dikimi ile başlayan eşleştirme töreni, Best Buddies 
Turkey program sorumlularından Tugay KAYAK ve Tekrime Tar-
man Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Muzaffer 

The Match Party of Best Buddies club aiming establishing 
friendship and social communication between individuals with 
intellectual and developmental disabilities and volunteers was 
organized on Thursday, 22 February 2018 at Tekrime Tarman 
Private Education and Rehabilitation Centre. 

Thirtyone Marmarians under the guidance of the teachers 
Melek EKŞİ and Damla ULUÖZ MEMİŞ with the motto “We 
are the VOLUNTEERS not only to match but also to match; not 
only to watch but also to play, not only to pass the path but also 
to change the way…” met their buddies at Tekrime Tarman Pri-
vate Education and Rehabilitation Centre after the trainings on 
“Approach Toward the Individuals with Disabilities” and “Lead-
ership” they had in the 1st semester of 2017-2018 academic 
year. 

Marmara College has been carrying out Best Buddies Turkey 
since 2013-2014 academic year; ten out of thirtyone Marmar-
ians in Best Buddies Club were matched with their friends at 
Tekrime Tarman Private Education and Rehabilitation Centre. 

The matching party starting with planting a tree by the students 
of two schools as a symbol of friendship continued with the 
speech of Tugay KAYAK, Best Buddies Turkey programme of-
ficers and the speech of Muzaffer ARSLAN, the principal at 
Tekrime Tarman Private Education and Rehabilitation Centre, 
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C oğrafya Dersi kapsamında 9. sınıf öğrencilerimizde, 
mekân algısına dair farkındalık yaratmak amacıyla 
bir dizi çalışma gerçekleştirildi. Üç boyutlu “kroki” 

çalışması ile öğrencilerimizin yaşadıkları çevrede, coğrafi 
bilgileri kullanarak kendilerini konumlandırmaları, “mekâna 
ait analizler” üzerinden tespit ettikleri problemlere çözümler 
üretmeleri sağlandı. 

The 9th grade students carried out a series of work in order 
to raise awareness in relation to the places within the scope 
of Geography Lesson. With the three dimensional “sketch” 
works, the students were able to locate themselves using 
geographical information and to find solutions to the prob-
lems they identified through “spatial analysis”.

“meKânA AiT AnAlizler” Üzerinden ÜÇ BOYUTlU 
“KrOKi” ÇAlışmASı

“şiir Her Yerde” SerGiSi

3D “Sketch” Through “Spatial Analysis”

“Poetry All Around” Exhibition

Ö zel Marmara Koleji, Özel Marmara Fen Lisesi, Özel Mar-
mara Mesleki ve Teknik Lisesi 9. Sınıf öğrencilerimiz, 
her yıl olduğu gibi, bu yıl da şiir sergilerini başarıyla ger-

çekleştirdiler. 

Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenleri Handan SÖZBİLEN ve Damla 
DESTANOĞLU rehberliğinde el emekleri ile ortaya çıkardıkları 
yaratıcı çalışmaları, en sevdikleri şiirlerle süslediler. 

Edebiyat ve şiir sevgisini özendirip yaymayı amaçlayan sergide, 
ünlü şairlerimizin seçkin şiirlerine yer veren öğrencilerimiz, ürün-
lerinde estetik kaygıyı, özgünlüğü, biçim ve içerik bütünlüğünü 
gözettiler. En yaratıcı üç eserin ödüllendirildiği sergimiz nisan ayı 
boyunca gezilebilecek.

The 9th grade students at Marmara Private High School, Marma-
ra Private Science High School and Marmara Private Vocational 
and Technical High School students performed a very success-
ful poem exhibition just like every year. 
They garnished the creative works they made with the poems 
they loved most under the guidance of the Turkish Language 
and Literature teachers Handan SÖZBİLEN and Damla DESTA-
NOĞLU. 
 The students, who included the outstanding poems of the fa-
mous poets in the exhibition which aimed at promoting and 
spreading the love of literature and poetry, paid regard to aes-
thetic concern, authenticity, form and content integrity in their 
products. The exhibition in which the most creative three works 
were rewarded was shown during April.

D ünyaca tanınmış bir organizatör ve ülkemizin usta Tango eğit-
menlerinden olan Aydoğan Arkış, 2 Mart Cuma günü Marma-
ra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen “Bir 

Konu Bir Konuk” adlı etkinliğin konuğuydu.

Ülkemizde 2004 yılından itibaren Uluslararası İstanbul Tango Festivali 
organizasyonunu yapan, 20 yıllık tecrübesi ile yüzlerce dansçı, eğitmen 
ve öğrenci yetiştiren, aynı zamanda Tango Garaj’ın kurucusu olan Arkış, 
MEK öğrencilerine tangonun kişisel gelişime katkılarını anlattı. Gençlere 
neden tango ile ilgilenmeleri gerektiğini kendi hayatından örnekler vere-
rek anlatan Arkış, sahnede gençlerle uygulamalı bir dans çalışması da 
gerçekleştirdi. Tango dansını ezberci ve kalıpçı bir anlayıştan uzak, fel-
sefesini ve sistemlerini kavratarak öğreten Aydoğan Arkış, etkinliği Leda 
Aslanbaş ile yaptığı tango gösterisiyle tamamladı.

Aydoğan Arkış, the world-renowned organizer and one of the master 
Tango trainers in Turkey was the guest of the event named “A Topic A 
Guest” organized by Marmara Private Vocational and Technical Anato-
lian High School on Friday, Mach 2. 
Mr. Arkış, who has carried out Istanbul International Tango Festival since 
2004 and raised hundreds of dancers, trainers and trainees with his 
20-year-experience, being the founder of Tango Garaj, explained the 
contributions of tango to personal development. Mentioning the rea-
sons why the young people should engage in tango through his own 
experiences, Arkış carried out a dance workshop with the young people. 
Aydoğan Arkış, who teaches tango by teaching its philosophy and sys-
tems, ended the event with the tango show performed with Leda Aslan-
baş. 

mArmArA eğiTim KUrUmlArındA
 “TAnGO” rÜzGArı eSTi

Tango at Marmara Educational Institutions

Marmara Koleji Sosyal Bilimler zümresiyle, Orta Okul 
Sosyal Bilimler zümresinin planladığı “Türkiye’nin İk-
limi” konusundaki sunum, orta okul sınıflarında ger-

çekleştirildi. 9. Sınıf öğrencilerimiz, coğrafya öğretmenleri 
rehberliğinde hazırladıkları sunumlarını, orta okul öğrencile-
riyle paylaştılar. Öğrencilerimizin sunum sonunda düzenledik-
leri yarışma ise, orta okul öğrencilerinin keyifli bir öğrenme 
süreci geçirmelerini sağladı. Emeği geçen tüm öğrenci ve 
öğretmenlere teşekkür ederiz.

The presentation on “The Climate of Turkey” planned by Mar-
mara Private High School Department of Social Sciences and 
Marmara Private Middle School Department of Social Scienc-
es was made at the middle school. The 9th grade students 
shared the presentation they made under the guidance of 
the geography teachers with the middle school students. The 
high school students ensured that the middle school students 
experienced enjoyable learning with the contest they made at 
the end of the presentation. 

“TÜrKiYe’nin iKlimi” SUnUmU
Presentation of “The Climate of Turkey”
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The young communication 
professionals who have decid-
ed upon their future jobs while 
still in high school relentlessly 
chase the news.
Private Marmara Vocational 
and Technical Anatolian 
High School students fol-

lowed the cultural and art activities along with health and 
social responsibility projects which took place in various 
places of Istanbul on Sunday, March 4 and wrote their 
news reports. 
The high school students chasing news even at weekend 
without a break participated in three events in three different 
venues on Sunday, March 4 so as to publish their newsworthy 
articles in “Avaz Magazine.” 
Damla Yılmaz, an 11th grade student, attended the ceremony 
for the second “Vedat Günyol Essay Award” which is organized 
by the Municipality of Kartal in collaboration with Writers’ Trade 
Union of Turkey, Kırmızı Kedi Publishing House and Istanbul 

Atatürk High School Alumni Foundation. Feridun Andaç was 
the winner of Vedat Günyol Essay Award with his book “Üstü-
müzdeki Gül Yaprağı.” The Jury’s Special Award was grant-
ed to Gülsüm Cengiz with her unpublished work “Umut Hep 
Vardır” and Mehmet Serdar Kubilay with his published work 
“Buyrun Siz De Deneyin” in the ceremony that was held in 
Hasan Ali Yücel Culture Center of the Municipality of Kartal.
On the very same day, the 10th grade student Murat Nişancı 
was at the Patients’ School of Istanbul University, Cerrahpaşa 
Medical Faculty. Nişancı participated in the event where Prof. 
Dr Özgür Kasapçopur, a renowned doctor for the ones who 
seek healing for “rare diseases” around the world, came to-
gether with the supporters of pediatric rheumatology.
Furthermore, 10th grade students Ada Kocabaş, Emirhan Tur-
gut and Sarpkaya Özay were in Kuşdili Potlaç Atölye (Work-
shop) in order to support the 13-week dance training project 
by taking photos and videos. The project was started as part 
of the social responsibility movement “Benden Başka Ritimler” 
thanks to the cooperation of Marmara University students and 
Tomurcuk Foundation. 

Marmara EYP Club students participated in the youth forum un-
der the theme of “Protecting The Cultural Values Whilst Keep-
ing Pace With Developing Technologies’ in English organized at 
VKV Koç Schools between 1-4 March 2018. 
The students, taking part in the conferences in which 12 IB stu-
dent Nilüfer Su Ünal, who has carried her works in the Euro-
pean Youth Parliament to different platforms, took part as the 
FEMM Committee Head, tried to find solutions for the political, 
social and economic problems of Turkey in the committees in-
cluding environment, human rights, women’s rights, economic, 
energy sources and technological developments with an in-
tensive work of four days. The students introduced the cuisine 
of the Thrace region in the event named “Turcovillage” orga-
nized after the activities on the very first day. In “Turcovillage” 
the students introduced the different regions in Turkey. On the 
second day of the conference, Elif Buse Erdoğan and Yağmur 
Orsa, the Marmarians, sang English songs in the event named 
Euroconcert organized after the committee works. The songs 
were appreciated by the audiences. On the 4th day the closing 
speeches were made by adına Efe Tan Çıbıkçı and Elif Buse 
Erdoğan successfully in the name of their committees. 
After the intense works of students lasting for four days under 
the guidance of History Teacher Zülal Eroğlu and English Lan-
guage Teacher Sitem Sipahi, Marmara EYP Club students in-
cluding Efe Tan Çıbıkçı (DRO I), Doğa Turhan (CULT I), Zeynep 
Erzincan (LIBE 1), 
Nina Selin Özşeker-
ci (LIBE II), Elif Buse 
Erdoğan (ENVI II), 
Melis Duru Dönmez 
(FEMM), Ahmet San-
car (IMCO), Duru 
Çakır (ITRE), Yağmur 
Orso Manzonetta 
(EMPL) and Candan 
Oran (TRAN) were 
entitled to receive the 
certificates of ‘KOÇ 
FORUM 2018’. 

mArmArA KOleji Öğrencileri 
KOÇ FOrUm 2018’ e KATıldı

The Marmarians at Koç Forum 2018

M armara Koleji EYP Kulübü öğrencileri 01-04 Mart 2018 
tarihlerinde VKV Koç Özel Lisesinde düzenlenen res-
mi dili İngilizce olan “ PROTECTING THE CULTURAL 

VALUES WHILST KEEPING PACE WITH DEVELOPING TECH-
NOLOGIES - GELİŞEN TEKNOLEJİLERLE İLERLEME KAYDE-
DERKEN KÜLTÜREL DEĞERLERİ KORUMAK” temasıyla dü-
zenlenen gençlik forumuna katıldı. 

Marmara Koleji, EYP Kulübünde başladığı Avrupa Gençlik Par-
lamentosu çalışmalarını farklı platformlara taşıyan 12 IB öğren-
cisi Nilüfer Su Ünal’ın FEMM komitesi başkanı olarak yer aldığı 
konferansa katılan öğrencilerimiz ; çevre,insan hakları,kadın 
hakları,ekonomi, enerji kaynakları,teknolojik gelişmeler gibi bir 
çok alanı kapsayan komitelerde Türkiye’nin siyasi,sosyal,e-
konomik sorunlarına dört günlük yoğun bir çalışma ile çözüm 
aradılar. Öğrencilerimiz programın ilk günü, tüm katılımcıların 
kaynaştığı aktivitelerin ardından düzenlenen ve Türkiye’nin çe-
şitli bölgelerinin tanıtıldığı “Turcovillage” isimli etkinlikte Trakya 
yöresine ait yemek kültürünü tanıttılar. 

Konferansın 2.gününde ise komite çalışmalarının bitiminde yer 
alan Euroconcert etkinliğinde okulumuz öğrencilerinden Elif 
Buse Erdoğan ve Yağmur Orsa’nın seslendirdiği İngilizce şar-
kılar büyük beğeni topladı. 

Konferansın 4. Günü kapanış konuşmalarını komiteleri adına Efe 
Tan Çıbıkçı ve Elif Buse Erdoğan başarıyla gerçekleştirdi.

Tarih öğretmeni Zülal Eroğlu ve İngilizce öğretmeni Sitem Sipa-
hi danışmanlığında Marmara EYP Kulübü Öğrencileri ; Efe Tan 
Çıbıkçı (DRO I), Doğa Turhan(CULT I), Zeynep Erzincan (LIBE 
1), Nina Selin Özşekerci(LIBE II), Elif Buse Erdoğan (ENVI II), 
Melis Duru Dönmez (FEMM), Ahmet Sancar( IMCO), Duru Ça-
kır (ITRE), Yağmur Orso Manzonetta (EMPL), Candan Oran(T-
RAN), dört gün süren bu yoğun çalışmanın ardından KOÇ FO-
RUM 2018’den sertifika almaya hak kazandılar. Komite başkan-
lığı ve delege görevlerini başarıyla tamamlayan öğrencilerimizi 
tebrik ediyoruz.

Geleceğin ileTişimcileri HABer Peşinde
The Communication Professionals of the Future Chase the News

Gelecekte yapmayı istedikleri mesleğe daha lise sıralarında 
karar veren genç iletişimciler, bıkıp usanmadan haber peşinde 
koşuyorlar.
Özel Marmara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri 
4 Mart Pazar günü İstanbul’un farklı noktalarında gerçek-
leşen kültür-sanat, sağlık ve sosyal sorumluluk projelerini 
takip ederek habere dönüştürdüler.
“Avaz Dergisi”nde yayımlanmak üzere cumartesi-pazar günü 
demeden haber kovalayan liseli gençler, 4 Mart Pazar günü İs-
tanbul’da üç farklı mekanda üç etkinliğe katıldı. 
11. sınıflardan Damla Yılmaz, Kartal Belediyesinin Türkiye 
Yazarlar Sendikası, Kırmızı Kedi Yayınevi ve İstanbul Atatürk 
Lisesi Mezunları Vakfı işbirliğiyle bu yıl 2.si düzenlenen “Ve-
dat Günyol Deneme Ödülleri” törenini izledi. Feridun An-
daç’ın ‘Üstümüzdeki Gül Yaprağı’ adlı kitabıyla birincilik 
ödülünü aldığı, ‘Umut Hep Vardır’ adlı yayımlanmamış ese-

ri ile Gülsüm Cengiz’in, ‘Buyrun Siz De Deneyin’ adlı kitap 
olarak yayımlanmış eseri ile de Mehmet Serdar Kubilay’ın 
Jüri Özel Ödülü’ne layık görüldüğü ödül töreni, Kartal Be-
lediyesi Hasan Ali Yücel Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. 
10. sınıf öğrencisi Murat Nişancı ise aynı gün, İstanbul Üniver-
sitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesindeki Hasta Okulundaydı. Ni-
şancı, dünyanın dört bir yanında ‘nadir hastalıklar’ için şifa ara-
yanların doktoru olan tanınan Prof. Dr. Özgür Kasapçopur’un, 
çocuk ramatoloji dostlarıyla buluştuğu etkinliği izledi.
Yine 10. sınıf öğrencilerinden Ada Kocabaş, Emirhan Turgut 
ve Sarpkaya Özay, Marmara Üniversitesi öğrencilerinin Tomur-
cuk Vakfı İşbirliği ile yürüttükleri “Benden Başka Ritimler” adlı 
sosyal sorumluluk projesi kapsamında başlatılan ve 13 hafta 
sürecek dans çalışmalarına fotoğraf ve video çekimi ile destek 
vermek amacıyla Kuşdili Potlaç Atölyesindeydiler.
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Ö zel İstanbul Marma-
ra Lisesi idareci ve 
öğretmenleri, 3 Mart 

2018 tarihinde, Şişli Radisson 
Blu Otel’de düzenlenen “Eğitim 
Teknolojileri Zirvesi”ne katıldılar. 
08:30’da kayıtla başlayan zir- ve, 18:30’a kadar sürdü. 
İdarecilerimiz Nur Şahin ve Nevra Öztorun Coşkun’un yanın-
da öğretmenlerimiz Nermin Şerif Nemlioğlu, Elif Çınar ve Aslı 
Kaşdarma’nın da katıldığı teknoloji zirvesi birçok konuşmacı-
nın ve eğitimcinin ilham verici seminer ve panellerine ev sa-
hipliği yaptı. “Yapay zekâ”, “güncel konuları ve dünya haber-
lerini derste kullanma yolları”, “kütüphanelere farklı bir bakış”, 
“hikâye ve oyunlaştırma”, “bildiğimiz dünyanın sonu”, “siber 
zorbalığa karşı siber empati” gibi ilginç konuların Türk ve ya-
bancı eğitimciler tarafından işlendiği panellerle devam eden 
zirve, ekonomist ve gazeteci Emin Çapa’nın hem düşündüren 
hem de ilham veren kapanış konuşması ile sona erdi. Ünlü 
konuşmacı sunumunda, veri toplanmasında tarih boyunca hiç 
görülmemiş bir yükseliş olmasının tetiklediği hızlı teknolojik 
gelişmelerin yaşamın tüm alanları ile birlikte eğitime etkileri-
ne değindi. Gelişen dünyada Türkiye’nin durumunu özetleyen 
konuşma, salondaki dinleyenler üzerinde güçlü bir etki bıraktı. 

Our administrators Nur Şahin and Nevra Öztorun Coşkun and 
teachers Nermin Şerif Nemlioğlu, Elif Çınar and Aslı Kaşdar-
ma from İstanbul Marmara High Schools participated in “Ed-
ucation Technology Summit” organized at Şişli Radisson Blu 
Hotel on March 3rd, 2018. The summit starting at 08:30 lasted 
until 18:30. The summit hosted inspiring seminars and panels 
given by many spokespeople and educators. It included var-
ious interesting panels given by the Turkish and foreign edu-
cators on “Artificial Intelligence”, “the methods to use Current 
and Global Issues in the lessons”, “a different approach to 
libraries”, “story and dramatization”, “end of the world that we 
know”, “cyberbullying vs. cyber empathy” etc. ended with the 
inspiring closing speech given by Emin Çapa, the economist 
and journalist. The famous journalist underlined the effects of 
technological developments on education along with all areas 
of life that are triggered by a unique increase in collecting data 
throughout the history. The speech summarizing the position 
of Turkey in the developing world had a great impact on the 
audiences.

eğiTim TeKnOlOjileri zirVeSi PrOFeSYOnel 
inGilizce TiYATrO 

“cleOPATrA’’OKUlUmUzdA

ÖğreTmenlerimizin TeKnOlOji eğiTimleri deVAm ediYOr

FiKirler ÇArPışTı
Education Technology Summit

“Cleopatra’’ at Mek

Teachers at Trainings on Technology

The Clash of Ideas

Y abancı Diller Bölümünün yürüttüğü geleneksel İngilizce 
Münazara Yarışması Finali için 9/ Mart / 2018’de 9.sınıf 
öğrencilerimiz üçüncü kez karşılaştılar. Sunumunu Emir 

Arda Gün’ün yaptığı final oturumunda takımlar “Başarılı bir kariyer 
yapmak ve mutlu bir aile kurmak aynı zamanda gerçekleşebilir/ 
gerçekleşemez. ” temasıyla birincilik için yarıştılar.

Fen Lisesi 9-A’dan Tuana Çakmak, Erdem Nezihi Aksu ve Asrın 
Yiğit Öztürk, “People can have a happy family and a successful 
career at the same time.” teziyle hükümet kanadını, Kolej 9-C’den 
Ece Yalçın, Dila Karaman ve Derin Gezer,“ People can not have a 
happy family and a successful career at the same time.” teziyle 
muhalefet kanadını oluşturarak karşıt görüşleri savundular.

Konularını derinle-
mesine araştırmış 
ve yeterli bilgiye 
ulaşmış olarak din-
leyicilerin karşısına 
çıkan takımlar, hem 
İngilizce hakimi-
yetleri hem de mü-
nazara kurallarına 
uygun savunmala-
rıyla dinleyicileri et-
kilediler. Dil beceri-

lerini, konuşma kabiliyetleriyle ustaca birleştiren öğrencilerimizin 
bu fikir tartışması, jürinin değerlendirmeleri neticesinde, Kolej 9-C 
sınıfının galibiyetiyle sonuçlanmıştır.

Münazara çalışmasına rehberlik eden İngilizce öğretmeni Zehra 
Hasır bu faaliyeti, “Güncel konular, sorunlar ve çözümler hakkında 
karşıt fikirlerin de farkına vararak başka dünyaya bir kapı arala-
mak” olarak tanımlamıştır.

The final of the Traditional Debate was organized by the De-
partment of Foreign Languages for the 9th grade students on 
March 9th, 2018. The teams competed and had debate on 
“People can/cannot have a happy family and a successful ca-
reer at the same time” in the final session presented by Emir 
Arda Gün. 
The students at Science High School 9-A including Tuana 
Çakmak, Erdem Nezihi Aksu and Asrın Yiğit Öztürk argued for 
“People can have a happy family and a successful career at 
the same time”; and the students representing College 9-C in-
cluding Ece Yalçın, Dila Karaman and Derin Gezer argued for 
“People cannot have a happy family and a successful career 
at the same time.”
The teams that had researched and accessed information im-
pressed the audiences with their proficiency in English and 
their arguments in line with the debate rules. At the end of the 
clash of ideas in which the students combined their language 
and expression abilities, College 9-C was the winner as a re-
sult of jury assessment. 
Zehra Hasır, the English teacher guiding the debate under-
lined that “this activity is opening a door to a different world by 
being aware of different and opposite ideas on current issues, 
problems and their solutions.”

2 6 . 0 2 . 2 0 1 8 
P a z a r t e s i 
günü, dün-

ya çapında eğitim 
amaçlı İngilizce 
oyunlar organize 
eden “Artspot” adlı 
kuruluş tarafından 
“Cleopatra” adlı eserden uyarlanan İngilizce oyun Hasan Ali Yü-
cel Salonu’nda sergilendi. 

Oyun; olay örgüsü, oyunculuk kalitesi, dekorları ve efektleri 
ile beğeni toplarken, İngilizce derslerinde oyundaki şarkıları 
öğrenmiş olan öğrenciler, müzikli bölümlere keyifle eşlik etti-
ler. Dünyanın farklı yerlerinden gelen oyuncularla öğle yemeği 
yeme imkanını elde eden Marmara Koleji 11-C ve 12-C sınıfı 
öğrencileri, bu fırsat kendilerine tanıdığı için okul yönetimine te-
şekkür ettiklerini belirttiler.

Gösterim öncesindeki sohbet bölümünde öğrenciler, oyuncu-
lara sanat, oyunculuk, dünya turnesi ve tiyatro ile ilgili merak 
ettikleri konularda sorular yönelttiler ve fotoğraf çektirdiler. İn-
gilizcenin yaşanarak interaktif bir şekilde öğrenilmesine büyük 
katkı sağlayan etkinlik, okul camiası tarafından büyük beğeniyle 
karşılandı. 

On Monday February 26, 2018 the play named “Cleopatra” was 
staged by “Artspot”, a global, professional touring theatre com-
pany at Marmara Educational Institutions, Hasan Ali Yücel Hall. 
The play was appreciated in terms of the plot, the quality of 
acting, the scenery, and the effects. The students, who had lis-
tened to the songs in advance in the English lesson, sang along 
with the actors. Hosting the guests across the world (actors and 
actresses) during the lunch break, Marmara College 11th and 
12th grade Foreign Class students had the opportunity to chat 
with the guests. Before the play, students asked their questions 
about art, acting, touring, traveling around the world and the-
atre; and they took photos together. The activity, which greatly 
contributed to the interactive English language learning, has the 
ear of everyone seeing the play.

Ö ğretmenlerimiz 2017-2018 eğitim-öğretim yılında planla-
nan program dahilinde, teknolojik gelişmeleri takip edip 
kendilerini güncelleyebilmek için eğitimlerine devam edi-

yorlar. Yabancı Diller Bölümü de, yeni açılan ı-pad sınıfını verimli 
şekilde kullanabilmek için bilgisayar öğretmeni Zerrin Dinga’dan 
aldıkları seminer sonrası, yabancı dil öğretiminde hangi program-
ları kullanabilecekleri konusunda birbirleriyle görüş alışverişinde 
bulunarak uygulamalar yaptılar.

The teachers continue the trainings to develop themselves by 
keeping up with the technological developments within the scope 
of the programme planned for 2017-2018 academic year. There-
fore there was a seminar given by the ITC teacher Zerrin Dinga for 
the foreign language teachers in relation to efficient use of I-pad 
class which has recently launched. After the seminar, the foreign 
language teachers exchanged ideas on the application that they 
might use for foreign language teaching.
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1 0 MART 2018 Cumartesi günü, Fevziye Mektepleri Eren-
köy Işık Lisesinde, Sürdürülebilir Tarım-Permakültür tema-
lı coğrafya çalıştayına Marmara koleji öğrencileri, öğret-

menleri Ahmet Yüksel rehberliğinde katılmışlardır. 

Çalıştayda, Dünyada Sürdürülebilir Tarım-Permakültür faaliyet-
leri tartışılmış ve çözüm önerileri sunulmuştur. Ayrıca komiteler-

de, İklim Değişimi, Tohum Türleri, Sürdürülebilir Tarım ve Hay-
vancılık konuları da tartışılmış ve çalıştaya bildiriler sunulmuştur.
Bu çalıştayda okulumuzu başarıyla temsil eden ve sunumlarıyla 
çalıştaya katkıda bulunan öğrecilerimiz Kolej 10 -A Sınıfından 
ÇAĞLA ÇİVAN, Kolej 10- B sınıfından Ömer Mert TELLİOĞLU 
ve Kolej 11- B sınıfından Ülkem HANCAR, sertifikalarını almaya 
hak kazanmışlardır.

The Marmarians under the guidance of the Geography Teacher 
Ahmet Yüksel participated in the geography workshop under 
the theme of “Sustainable Agriculture-Permaculture” on 
Saturday, March 10, at Fevziye Mektepleri Erenköy Işık High 
School. 

In the workshop in which the topics including “Sustainable 
Agriculture-Permaculture in the World”, “Climate Changes”, 
“Seed Types”, “Sustainable Agriculture and Stockbreeding”, 
the Marmarians Çağla Çivan, Ömer Mert Tellioğlu and Ülkem 
Hancar were entitled to receive certifications due to their works. 

SÜrdÜrÜleBilir TArım-PermAKÜlTÜr

TrAnSlATOrAce ÇeViri YArışmASı ÖdÜlleri 
SAHiPlerini BUldU!

TÜrK SinemASının meSleK liSeli mAKYÖzÜ 
GÖKÇe SÜrmenSustainable Agriculture-Permaculture

TranslatoRACE Awards

One of the alumni of Vocational High School 
make-up Artist Gökçe Sürmen

Ö zel Marmara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2011 
mezunu sinema makyaj sanatçısı Gökçe Sürmen, 
deneyimlerini öğrencilerle paylaştı. Toronto Kanada 

CMU College Makeup Art and Design bölümünde aldığı iki yıl-
lık eğitimden sonra Hollywood ünlülerinin özel makyözü Mario 
Dedivanovic’in Master Class derslerine katılarak sertifika alan, 

şu an Türkiye’de bu konuda en yetkili makyajcı olma özelliğini 
elinde bulunduran Gökçe Sürmen, Türkiye’ye dönüşünde aya-
ğının tozuyla 9 Mart Cuma günü Avni Akyol Konferans Salo-
nunda Meslek Liseli öğrencilere makyajın önemi, eğitimi konu-
sunda bir sunum yaptı. Üç öğrenciye sinema makyajı yapan 
Sürmen’i öğrenciler ilgiyle izledi.

Gökçe Sürmen, who graduated from Marmara Private Voca-
tional and Technical Anatolian High School in 2011 shared her 
experience on professional (cinema) make-up with the stu-
dents. After the education lasting two years at CMU College 
Makeup Art and Design, Canada and attending the Master 
Class given by Mario Dedivanovic, the make-up artist of Hol-

lywood stars, Gökçe Sürmen is the most competent make-up 
artist in Turkey. She made a presentation for the Vocational 
High School Students at Avni Akyol Conference Hall on Friday 
March 9. The presentation was on the importance of make-up 
and the education she had got. The students watched Ms. Sür-
men curiously making three students up. 

2 3 Mart 2018 günü MEK okulları arasında düzenlenmiş olan TranslatoRACE 
yarışmasının birincileri belli oldu. Marmara Koleji 11 Yabancı Dil sınıfı öğren-
cileri yarışmaya katılan tüm öğrencilerin çalışmalarını titizlikle inceledikten 

sonra birincileri tespit ettiler. Marmara İlköğretim 8 E sınıfndan Ada Özdemir,Mar-
mara Koleji Hazırlık sınıfından Batu Peker, Fenlisesi 9 lardan Yağmur Banabak ve 
10 sınıflardan Yaren Tozaner 30 Mart 2018 günü bayrak töreninde 11 Yd öğrencile-
ri tarafından hem sertifika hem de hediye çeklerini aldılar. TranslatoRACE yarışması 
ile İngilizce dilinin önemi farklı ama geleneksel hale gelen TranslatoRACE ile bir 
kes daha vurgulanmış oldu.

The winners of TranslatoRACE organized at MEK Schools on 23 March 2018 were 
announced. The 11 Foreign Language Class students at Marmara Private High 
School determined the winners after examining all the works meticulously. Ada 
Özdemir, the student at Marmara Private Middle School 8E, Batu Peker, the stu-
dent at Marmara Private High School Prep Class, Yağmur Banabak, the student at 
Marmara Private Science High School 9th grade and Yaren Tozaner at 10th grade 
were given their certificates and gift tokens at the flag ceremony on 30 March 
2018. The importance of English language was emphasized thanks to the contest 
TranslatoRACE once more. 

rUBiK KÜP YArışmAlArınA eV SAHiPliği YAPTıK
We Hosted Rubic Cube Competitions!

M armara Eğitim Kurumları, 31 Mart-1 Nisan tarihlerinde Marmara Spring 
2018 Rubik Küp yarışmasına ev sahipliği yaptı. Yarışmaya 12 ülkeden 
128 kişi katıldı. Katılımcılar 9 ayrı kategoride kıyasıya yarıştı. Yarışmanın 

yapılandırılması Marmara Koleji Fen ve Matematik Bölümü Başkanlığında Fizik 
Öğretmeni Sn.Hazal Pişkinoğlu ile Kolej 10/B sınıfından Tuna Özsoy ile birlikte 
organize edildi.

Marmara Private High School hosted Marmara 
Spring 2018 Rubik Cube Competition between 
March 31st and April 1st. 128 people from 12 
countries participated in the competition. Par-
ticipants competed in 9 different categories. 
The organizer of the competition was Marmara 
Private High School Head of Scıence & Maths 
Department Physics Teacher Hazal Pişkinoğlu 
and Tuna Özsoy from college 10 / B.
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The Modern Languages Teachers at Marmara Educa-
tional Institutions went “treasure hunting” with the stu-
dents. In the event “Treasure Hunt” started with the prep class, the students tried 
to find the hidden objects in German, French and Spanish around the campus and 
achieved to find the prizes they deserved. 
The students who reinforced their skills in teamwork, place and direction concepts, 
understanding instructions, using dictionaries and most importantly achieving goals 
had fun and learnt at the same time. 

M armara Eğitim Kurumları Modern Diller öğret-
menleri, öğrencileriyle “hazine avına” çıktı. 
Hazırlık sınıfıyla başlayan ve diğer sınıflarla 

devam edecek olan “Hazine Avı” etkinliğinde öğrenci-
lerimiz, kampüsün bazı noktalarına dağılmış Almanca, 
Fransızca ve İspanyolca ipuçlarını aradılar ve hak ettik-
leri ödüle ulaşmayı başardılar.

Takım çalışmasını, yer ve yön kavramlarını, yönergeleri 
anlamayı, sözlük kullanmayı ve en önemlisi de hedefe 
ulaşma becerilerini pekiştiren bu çalışmada öğrencile-
rimiz, hem eğlendiler hem öğrendiler. 

M armara Eğitim Kurumları olarak, Kabataş Erkek Li-
sesinde 7-8 Nisan 2018 tarihlerinde düzenlenen “2. 
Büyüteç Tarih Ulusal Öğrenci Sempozyumu”na katı-

lımımız gerçekleşmiştir. Osmanlı’da İstihbarat ve Akdeniz’de 
Korsanlık olmak üzere iki ana başlıktan oluşan sempozyumda, 
Tarih öğretmenimiz Damla ULUÖZ MEMİŞ rehberliğinde katı-
lımcı olan okulumuzun Kolej 10. Sınıf öğrencilerinden Candan 
ORAN, Doğa Şevval TURAN, Sinan ABACIOĞLU ve Mert KIRLI 
“Osmanlı Devleti’nde 18. Yüzyıldan 20. Yüzyıla Kadar İstih-
barat Teşkilatının Gelişimi” ile ilgili bir bildiri yayınlamışlardır. 
Prof. Dr. Halil BERKTAY’ın açılış konuşmasıyla başlayan sem-
pozyumun ilk gününde öğrencilerimiz, Doç. Dr. E. Safa GÜR-
KAN’ın “Osmanlı’da İstihbarat”, Yrd. Doç. Dr. Ramazan KUR-
TOĞLU’nun “21. Yüzyılda Casusluk Faaliyetleri” ve Yrd. Doç. 

Dr. Serdar TABAKOĞLU’nun “Akdeniz’de Korsanlık Faaliyetleri” 
konulu sunumlarına katılmışlar ve ardından katılımcı okulların 
öğrencileri ile tarih bölümü akademisyenlerinin rehberliğinde il-
gili konuları hakkında çalıştay düzenlemişlerdir. Sempozyumun 
2. gününde ise; akademisyenlerin rehberliğinde oluşturdukları 
bildirilerini yayınlamışlardır. Yayınlanan bu bildirilerin Kabataş 
Erkek Lisesi tarafından bir kitap halinde basılması planlanmak-
tadır. Bildirilerin sunulmasının ardından Bahçeşehir Üniversite-
si’nden Prof. Dr. Heath Lowry’ye Tarih Onur Ödülü takdim edil-
miş ve öğrencilerimize katılımlarından dolayı sertifika dağıtımı 
gerçekleşmiştir. Sempozyum, Kabataş Erkek Lisesi tarafından 
düzenlenen bir Boğaz turu ile noktalandırılmış ve Türkiye’nin 
farklı okullarından gelen öğrencilerin kaynaşması sağlanmıştır. 

The Marmarians participated in “2. Büyüteç Tarih Ulusal Öğren-
ci Sempozyumu” organized at Kabataş High School between 
7-8 April 2018. 
In the symposium consisting of two main headlines which were 
“Intelligence in Ottoman Empire” and “Piracy in the Mediterra-
nean Sea” Candan Oran, Doğa Şevval Turan, Sinan Abacıoğlu 
and Mert Kırlı, the Marmarians at 10th grade participating the 
symposium under the guidance of the History Teacher Dam-
la Uluöz Memiş published a notice on “Development of Intel-
ligence Service in Ottoman Empire from 18th century to 19th 
century”. 
On the very first day of the symposium, starting with the open-
ing speech by Prof. Halil Berktay, the students attended the 
presentations including “Intelligence in Ottoman Empire” by 

Assoc. Prof. E. Safa Gürkan, “Espionage Activities in the 21st 
Century” by Assoc. Prof. Ramazan Kurtoğlu and “Piracy in the 
Mediterranean Sea” by Assoc. Prof. Serdar Tabakoğlu. Follow-
ing that they took part in the workshops on the relevant subject 
with the students of the participant schools under the guidance 
of history academicians. 
On the second day of the symposium the students published 
their noticed they prepared under the guidance of the aca-
demicians. After the presentations, Prof. Dr. Heath Lowry, from 
Bahçeşehir University was given “History Honorary Award”; 
and the students who participated in the symposium were 
granted with certifications. The symposium ended with a Bos-
porus tour organized by Kabataş High School to socialize the 
students coming from various different schools across Turkey. 

ıı. BÜYÜTeÇ TAriH UlUSAl 
Öğrenci SemPOzYUmU

inGilizce mÜnAzArAdA FinAl HeYecAnı

2Nd History Symposium

Enthusiasm for Debate Final

2 Nisan 2018 tarihinde başlayan 10. sınıflar İngilizce münazara 
yarışmaları 10 Nisan 2018 Salı günü yapılan finalle son buldu.

Finale kalma başarısını gösteren Fen 10AB ve Kolej 10 C sı-
nıfları “Is Social Media Actually Connecting People?” konusunu tar-
tıştılar. Münazarada ipi göğüsleyen ise Fen 10AB sınıfı oldu.

Takım çalışması, araştırma, konuşma, fikir üretme, kendi fikrini sa-
vunma becerilerini geliştiren münazaraya katılan tüm öğrencileri 
kutluyoruz.

The Debate contest in English for the 10th grades that started on 
April 2, 2018 ended with the final contest on Thursday, April 2, 2018. 
Science High School 10A-B and Private High School 10 C achieved 
to compete in the finals discussing “Is Social Media Actually Con-
necting People?” The winner of the debate was Science 10A-B. 
We congratulate all students participating in the debate which sup-
port team work, research, speaking, thinking and promoting ideas. 

HAzine AVı
Treasure Hunt
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T ürk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Nermin Nemlioğlu, 14 Ni-
san 2018 Cumartesi günü Robert Kolejin on üçüncüsünü 
düzenlediği Edebiyat Sempozyumu’na katıldı. Bu yıl “Fan-

tastik Edebiyat” konusunda hazırlanan sempozyumda Ezel Akay, 
Pelin Aslan Ayar, Barış Müstecaplıoğlu, Yiğit Değer Bengi, Ha-
kan Bıçakcı ve Doğu Yücel konunun farklı yönle-
rine dair ayrıntılı bilgiler verdikleri konuşmalarıyla 
izleyicilerin fantastik edebiyata bakış açısını ge-
nişletti. Fantastik edebiyatın en önemli özelliğinin 
yeni bir dünya yaratmak ve fantastik edebiyata 
bakmanın aslında toplumun bilinçaltına bakmak 
olduğu, fantastik unsurların toplumsal ve siyasal 
yapılanmayla bağlantısı gibi düşüncelerin tartı-
şıldığı sempozyum, izleyenler açısından oldukça 
verimli geçti.

Nermin Nemlioğlu, the Turkish Language and Literature 
Teacher participated in the 13th Turkish Culture and Literature 
Symposium, organized by Robert College on Saturday April 
14, 2018. The theme was “Fantasy Literature” this year. The 
opening speech was given by Ezel Akay. The guest speak-
ers at the morning and afternoon sessions were Pelin Aslan 

Ayar, Barış Müstecaplıoğlu, 
Yiğit Değer Bengi, Hakan 
Bıçakcı and Doğu Yücel. The 
sessions were inspiring and 
eye-opening. The symposium 
in which various interesting 
subjects were discusses was 
a great pleasure and experi-
ence for the participants.

Marmara Pri-
vate Science 
High School 
students at 
the classes 
named 9-A, 
10-A and 10 

-B performed the plays they wrote within the scope of “The-
atre” unit for the Turkish Language and Literature under the 
guidance of Handan SÖZBİLEN, the Turkish Language and 
Literature teacher. 
Science High School 9-A class adapted the novel “Crime and 
Punishment” by Dostoyevsky they read within the scope of 
the unit novel. On April 16, 2018 they staged the play and we 

watched Raskolnikov as Recep. 
Science High School 10-A class staged the play they wrote 
and named “Computer Age Children” on April 13, 2018. They 
play was comedy. The objective references they made to their 
family lives, their relations with their parents and their attitudes 
and behaviors were appreciated. 
On the same day Science High School 10-B class staged the 
play named “Pseudo Powers”. The play questioned and con-
cerned our lives and behaviors with a philosophical approach. 
 All the students were actively involved in the plays they co-
wrote with a team spirit of each class. The students performing 
the plays using decor, costume, effects and so on. With enthu-
siasm, have also had considerable stage experience.

Ö zel Marmara Fen Lisesi 9-A, 10-A ve 10 -B sınıfı öğren-
cileri, Türk Dili ve Edebiyatı dersi “ Tiyatro “ ünitesi kap-
samında, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenleri Handan 

SÖZBİLEN rehberliğinde, kendi yazdıkları oyunları, başarıyla 
sergiledi.

Fen Lisesi 9-A Sınıfı, 16 Nisan 2018’ da, Dostoyevski’ den ro-
man ünitesi kapsamında okudukları “ Suç ve Ceza “ romanını 
oyunlaştırıp uyarladı ve sahneye koydu. Raskolnikov, Recep 
olarak karşımıza çıktı ve başarılı bir oyun sergiledi.

Fen Lisesi 10-A sınıfı 13 Nisan 2018 ‹de “Bilgisayar Çocukları”  
adlı kendi yazdıkları oyunları ile komedi oynamayı tercih etti. 
Aile yaşamlarına, ebeveynleriyle olan ilişkilerine, kendi davra-
nış ve yaklaşımlarına yaptıkları objektif göndermeleri beğeni ve 
takdir topladı.

Fen Lisesi 10-B sınıfı ise aynı gün, “Sözde Güçlüler” adlı oyun-
ları ile evreni ve insanı tersine çevirip yorumladılar, ince espri 
ve felsefi bakışla hayatlarımızı ve davranışlarımızı sorguladılar.

Her sınıfın 
bir takım 
r u h u y l a 
o r tak laşa 
yazdıklar ı 
oyunlarda, 
bütün öğ-
renciler ak-
tif rol aldı. 
Dekor, kos-
tüm, efekt 
vb. kullana-
rak, amatör 
bir ruh ve 
heyecanla 
oyunlarını 
sergileyen öğrencilerimiz, başarılı oyunlardan sonra “sahne to-
zunu yutmak” deyimiyle de tanışmış oldular.

TiYATrO SUnUmlArı

FAnTASTiK edeBiYAT SemPOzYUmU

mArmArA eğiTim KUrUmlArı Öğrencileri 
“rOmAn KAHrAmAnlArı SemPOzYUmU”ndATheatre Performances

Turkish Culture And Literature Symposium

The Marmarians at “Fictional Characters Symposium”

I şık Lisesi tarafından düzenlenen ‘Chamisso’  Almanca 
Okuma Yarışmasına öğretmenleri Zafer Kızılcin’in rehber-
liğinde katılan öğrencilerimiz Yağmur Barkut, Bekem Ilgın 

Dinçel ve Ece Alim, başarılı bir şekilde okulumuzu temsil 
etmişlerdir.

22 okulun katılımıyla gerçekleşen ve hem öğrencilere kitap 
okuma alışkanlığını kazandırmanın hem de öğrencilerin te-
laffuzlarını geliştirmenin amaçlandığı yarışmada öğrenciler, 
farklı Almanca metinleri sahnede seslendirmişlerdir.
Yağmur Barkut, Bekem Ilgın Dinçel and Ece Alim participat-
ed in ‘Chamisso’ (reading contest in German) under the su-
pervision of German Teacher Zafer Kızılcin. The contest was 
organized by Işık High School. The students represented 
our school successfully. 
In the contest participated by the 22 schools organized with 
the purpose of getting students adopt reading habit and 
developing their pronunciation, the students read different 
texts in German aloud.

AlmAncA OKUmA YArışmASındAYdıK
We were at Chamisso

O kulumuz 11-C, 12-B, 12-C ve Fen Lisesi 11-A sınıfı öğ-
rencileri, 11-12 Nisan 2018 tarihlerinde, Maltepe Üniver-
sitesi ve Roman Kahramanları dergisinin bu yıl üçüncü 

kez düzenlediği Roman Kahramanları Sempozyumu’na Türk Dili 
ve Edebiyatı Öğretmenleri Handan Sözbilen ve Nermin Nemlioğ-
lu eşliğinde katıldı. 2018 yılının Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafın-
dan Troia Yılı ilan edilmesi nedeniyle bu yılki konusu “Homeros, 
Troia, Destanlar ve Kahramanları” olarak belirlenen sempoz-
yumda öğrencilerimiz, Cevat Çapan, İoanna Kuçuradi, Mehmet 
Hakkı Suçin, Haluk Şahin, Necdet Neydim, Eli Kovi ve Şebnem 
Arslan’ın konuşmalarını dinleme ve konuyla ilgili bilgi sahibi olma 
fırsatını yakaladı.

The students at 11-C, 12-B, 12-C and Science High School 
11-A classes, under the guidance of the Turkish Language 
and Literature teachers Handan Sözbilen and Nermin Nem-
lioğlu participated in the Fictional Characters Symposium 
organized by Maltepe University and Roman Kahramanları 
magazine for the third time this year on April 11-12, 2018. As 
the year 2018 has been announced as the Year of Troy by the 
Ministry of Culture and Tourism, the theme of the symposium 
was announced as “Homer, Troy, Epics and Heroes”. In the 
symposium the students had the opportunity to listen to the 
speeches of Cevat Çapan, İoanna Kuçuradi, Mehmet Hak-
kı Suçin, Haluk Şahin, Necdet Neydim, Eli Kovi and Şebnem 
Arslan. 
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Marmara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin “Geleneksel 
Yıl Sonu Etkinliği”, 3 Mayıs Perşembe günü Masan Ali Yü-
cel Konferans Salonunda gerçekleşti.

M armara Eğitim Kurumları Genel Müdürü, Meslek Lisesi 
Kurucu Müdürü, Maltepe Üniversitesi öğretim görev-
lileri, eski mezunlar ve velilerin de yoğun katılım gös-

terdiği etkinlik, Marmara Meslek Lisesi Bando Takımının ses-
lendirdiği marşlarla başladı. Marmara Eğitim Kurumları Liseler 
Müdürü Mehmet Alkan ile Kurucu Müdür Metin Gökyokuş’un 
yaptıkları konuşmaların ardından Meslek Lisesi öğrencilerinin 
bir yıl süresince hazırladıkları çalışmalar izlendi.

Meslek Lisesi öğrencilerinin çalışmalarından oluşan ve bir ya-
yın mantığı ile hazırlanan programa; Meslek Lisesi 2008 me-
zunu olan “Yarış Pilotu” Ali Dinç’in konuk olduğu ve ileri sürüş 
tekniklerinin anlatıldığı, 11. Sınıf öğrencileri tarafın hazırlanan 
“Güvenli Sürüş” adlı aktüel program ile başlandı. Bu programı 
yine 11 A sınıfı öğrencilerinin hazırladıkları “Boğazın Gözleri” 
adlı program yayınlandı. İstanbul’un boğaz trafiğinin anlatıldığı 
bu programın ardından Meslek Lisesi öğrencileri tarafından 8 

yıldır yürütülen ve bir çocuğun hayalinin gerçekleştirildiği “Ha-
yalimi Paylaş” adlı sosyal sorumluluk projesi kapsamında ya-
pılan çalışmalar izlendi. Hayalimi Paylaş proje çalışmasından 
sonra da Meslek Lisesi 10 ve 11. sınıf öğrencilerinin fragman, 
afiş ve klip gibi diğer çalışmaları ekrana geldi. Programın ardın-
dan izleyiciler, konferans salonun dışında yer alan, 10 ve 11. 
sınıf öğrencilerine ait fotoğraf ve afiş sergisini gezdi.

Marmara Private Vocational and Technical Anatolian High 
School “Traditional Year-End Ceremony” was organized at 
Hasan Ali Yücel Hall on Thursday, May 3. 
The ceremony participated by the General Manager of Mar-
mara Educational Institution, the Founder Principal of Voca-
tional High School, the lecturers from Maltepe University, the 

alumni and the parents started with the anthems performed 
by the Marmara Vocational High School Marching Band. After 
the speeches given by the Principal of Marmara High Schools 
Mehmet Alkan and the Founder Principal Metin Gökyokuş, the 
works of the Vocational High School students shared with the 
audiences. 

mArmArA meSleK liSeSi
GeleneKSel Yıl SOnU eTKinliği

SAHnede: “Yârim iSTAnBUl”

delF, FrAnSızcA SerTiFiKA SınAVı

mArmArA KOleji “mıcrO –lAB” şenliği/ 2018

Marmara Vocational High School
Traditional Year-End Ceremony

“Yârim İstanbul” on the Stage

DELF Examination

Micro-Lab Festival

9 Mayıs 2018 tarihinde 5.sini yaptığımız MICRO-LAB ŞEN-
LİĞİ, İstanbul’dan katılan 36 ortaokul ile yine oldukça 
hareketli, zevkli ve çocuklar için oldukça heyecanlı an-

lara sahne oldu.

Fen Bilgisi (fizik +kimya +biyoloji ) konularına yönelik 6. 7. ve 8. 
sınıflara verilen ve yapılması istenen deneyler esnasında yarış-
mamıza katılan küçük öğrencilerimizdeki heyecan gerçekten 
görülmeye değerdi. Kendilerine MARMARA KOLEJİ’ndeki bu 
performansa katıldıkları için teşekkür ederiz. 
Micro-Lab Festival, held for the fifth time at Marmara College 
on May 9, 2018 was full of joy, excitement and fun for the stu-
dents with the participation of 36 middle schools from İstan-
bul. It was worth seeing the excitement of the participants, 
who were the students at 6th, 7th and 8th grades, during the 
experiments in relation to the subjects of Science (Physics - 
Chemistry – Biology).

H azırlık sınıflarından; “Beyza Azra Uzun, Ceren Damla 
Özselanik, Duru Poray, Ayşe Tosyalı, Beste Şimal İmir-
gi, Cemre Boşnak”; 9. sınıflardan “Ayça Kızıltuğ, Ece 

Özdabakoğlu, Azra Nazlı Demir” 10. sınıflardan; “Bartu Dede, 
Sinan Abacıoğlu, Bekem Dinçel, Efe Deniz Şencan, Ege Yıl-
maz, Çağatay Birışık, Murat Kalkavan, Aydın Arslan, Berat Er-
dem, Tuğmert Duran, Pınar Erdem, Ekin Özsoy, Özgür Gürtan” 
öğrenci kadromuzla gerçekleştirdiğimiz “Yârim İstanbul” adlı 
oyunumuz, 11.05.2018 tarihinde okulumuzun “Hasan Ali Yücel” 
tiyatro salonunda sahnelenmiştir. 

İstanbul’un dünü ve bugünü üzerine kurgulanmış olan oyunu-

muzda yaşam şekilleri, yaşam alanları, insan ilişkileri… karşı-
laştırılmıştır. Şarkılar, şiirler, görseller eşliğinde sahnelenen “Yâ-
rim İstanbul” yaşadığımız şehrin, sahip olduklarımızın ne denli 
değerli olduğunu, nelere sahip çıkmamız gerektiğini anlatmak-
tadır. Geçmişin inceliklerine fener tutarken bugünün yozlaşan 
kültürüne de ayna tutmaya çalıştığımız oyunumuzda; bir Boğaz 
turuna katılıp o özlediğimiz, büyüklerimizden dinlediğimiz, film-
lerden izlediğimiz; renkler, ışıklar ve sular kenti eski İstanbul’a 
gittik. Eğlenceli sahnelerin de bulunduğu “Yârim İstanbul” adlı 
oyunumuz; veli, öğretmen ve öğrencilerimiz tarafından keyifle 
ve ilgiyle izlenmiştir.

The play “Yârim İstanbul” performed by the students Beyza 
Azra Uzun, Ceren Damla Özselanik, Duru Poray, Ayşe Tosyalı, 
Beste Şimal İmirgi, Cemre Boşnak” from Prep Class, “Ayça 
Kızıltuğ, Ece Özdabakoğlu, Azra Nazlı Demir” from 9th grades 
and “Bartu Dede, Sinan Abacıoğlu, Bekem Dinçel, Efe Deniz 
Şencan, Ege Yılmaz, Çağatay Birışık, Murat Kalkavan, Aydın 
Arslan, Berat Erdem, Tuğmert Duran, Pınar Erdem, Ekin Özsoy, 
Özgür Gürtan” from 10th grade was staged on 11.05.2018 at 
“Hasan Ali Yücel” Hall. 

In the play built on the past and present of İstanbul, the life 
styles, places, habits and human relations were compared. 
“Yârim İstanbul”, staged with songs, poem and visual images, 
tells the value of the city we live in and what we have got. In 
the play through which we tried to enlighten the grace of past 
and to mirror the retrograde culture of present we visited the 
old İstanbul that we missed. The play named “Yârim İstanbul” 
was appreciated by the audiences consisting of the parents, 
students and teachers. 

Ö zel Marmara Koleji öğrencilerimiz, Fransız-
ca dil seviyelerini ölçmek için Fransız Kül-
tür Merkezi tarafından her yıl düzenlenmek-

te olan ve Fransız Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 
verilen resmi dil diplomaları DELF sınavlarına katıldı-
lar. Mayıs ayında gerçekleşen bu sınavlarla öğrenci-
lerimiz, 2.yabancı dilde de dil seviyelerini belgeleme 
imkânı bulacaklar.
The Marmarians attended DELF examinations orga-
nized by French Culture Center and for official lan-
guage diplomas granted by French Ministry of Nation-
al Education in order to measure their proficiency in French Language. In the oral and 
written exams that are held May, the students shall prove their French proficiency.
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The student who wanted to have cer-
tification valid internationally for their 
proficiency in English had ANGLIA and 
Cambridge First FCE examinations on 
Saturday 09/06/2018. 

These exams in which the reading, writing, listening and speak-
ing skills are tested are in accordance with Common European 
Framework of Reference for Languages.
The students who stated that the exam had been perfect look 
forward to having the results in July. 

M armara Eğitim Kurumları ola-
rak ortaokul ve lise düzeyinden 
öğrencilerimiz 31.05.2018’de 

Alman Kültür Merkezi Goethe Enstitüsü-
nün düzenlediği Fit A1 ve Fit A2 sınavla-
rına katılmışlardır.

Öğrencilerimiz dinleme, okuma, yazma ve konuşma çalışmaları 
yaparak sınava çok iyi hazırlandılar ve bu çalışmalar sırasında 
Alman kültürünü de yakından tanıma fırsatı buldular. 

Almanca konuşulan ülkelerde öncelikli olarak kabul edilen 
bu dil sertifikası öğrencilerin dile olan ilgilerini arttırmayı 
hedeflemektedir.

The Marmarians had “A1-A2 Fit in Deutsch”, German proficien-
cy exam organized by the German Culture Center Goethe In-
stitu on 31.05.2018. The exam in which the students’ reading, 
writing, listening and speaking skills were tested was conduct-
ed by the authorities from Goethe Institut. The students had 

prepared well and had the opportunity know about German 
Culture closely. The certification given after the exam is highly 
regarded in the countries where it is spoken German. It also 
aims to increase the interest of the students in language. 

FıT, AlmAncA SerTiFiKA SınAVı HeYecAnı

mArmArA KOleji AnGlıA Ve Fce SınAVlArındA

HAzırlıK SınıFı Öğrencileri mAcBeTH OYUnUnU 
BAşArıYlA SAHnelediler

BeBeK BÜYÜTmeYe FArKlı Bir BAKış:
inGilizce TiYATrO ‘THe BABY WıTH THe BATHWATer’

Enthusiasm for FIT

The Marmarians took Anglia and Fce Examinations

The Prep Class Students Staged Macbeth Successfully

‘The Baby with the Bathwater

A merikalı çağdaş yazar Christopher Durang’ın yazdığı 
“The Baby with the Bathwater” adlı absürd komedi, Mar-
mara Koleji İngilizce Tiyatro Kulübü tarafından, 31 Mayıs 

2018 tarihinde Hasan Ali Yücel salonunda sahneye uyarlandı. 
Bebeklerine nasıl bakacaklarını bilemeyen çiçeği burnunda 
anne baba Helen ve John Dingleberry’nin evlerine gelen ukala 
bakıcı ve deli komşuları ile yaşadıklarını ve bu talihsiz bebeğin 
daha sonraki yaşantısını sahneye aktaran oyun beğeni ile kar-
şılandı. Zeynep Akın, Ege Tütüncü, Azra Deniz Kasırga, Sevgi 
Alkanlı, Oğuzhan Yılmaz, Ece Alim, Sude Cavuldak, Selin Yalçın, 
Asya Kaya, Derin Gezer, Yağmur Barkut, Alp Yurter, Selinay Bil-
gili ve Dilan Kurtarmaz’ın rol aldığı oyunda Zeynep Ezgi Alptekin 
sunum ve grafikte, Ece Yalçın ve Özgür Gürtan rejide, Yiğit Cem 
Öztürk ve Birsu Koçkaya ise sahne idaresinde görev aldı ve da-
nışmanlığını İngilizce Öğretmeni Aslı Kaşdarma yaptı. Öğrenci-
lerin güzel tonlamaları, açık konuşmaları ve başarılı oyunculukları 
dikkat çekti.

Hem çocuk yetiştirmede tutarlı olmanın önemini, hem de bireyin 
çocuklukta yaşadığı zorlukları er ya da geç aşmasının gereklili-
ğini eğlenceli bir şekilde işleyen oyun ilgi ile karşılandı. Yaklaşık 
bir buçuk saat süren oyunda öğretmen ve öğrenciler, dönem so-
nundaki yoğun sınav temposuna renkli bir mola vermiş oldular.

An absurd-
ish, dark comedy, “The Baby with the Bathwater” written 

by Christopher Durang, the contemporary American writer was 
staged by Marmara Private High School Drama Club on May 
31, 2018 at Hasan Ali Yücel Hall. The play started with new par-
ents John and Helen staring lovingly at their baby. The scene 
quickly takes a turn, however, as the couple shows absolutely 

no knowledge of how to adequately care for the child. Need-
less to say, their child grows up to be quite unstable as a young 
man. After three hundred seventy seven sessions with a ther-
apist, he is told, “Pull yourself together. The starring students 
were Zeynep Akın, Ege Tütüncü, Azra Deniz Kasırga, Sevgi Al-
kanlı, Oğuzhan Yılmaz, Ece Alim, Sude Cavuldak, Selin Yalçın, 
Asya Kaya, Derin Gezer, Yağmur Barkut, Alp Yurter, Selinay 
Bilgili and Dilan Kurtarmaz; and the students who contributed 
to the play were Zeynep Ezgi Alptekin, Ece Yalçın, Özgür Gür-
tan, Yiğit Cem Öztürk and Birsu Koçkaya. The director of the 
play was the English Teacher Aslı Kaşdarma. The articulation 
and successful role playing performance of the students were 
appreciated. 

İ ngilizce seviyelerini uluslar arası geçerliliğe 
sahip sertifikalarla belgelendirmek isteyen 
öğrencilerimiz 09/06/2018 Cumartesi günü 

okulumuzda yapılan ANGLIA ve Cambridge First 
FCE sınavlarında ter döktüler.

Okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerileri-
nin ölçüldüğü bu objektif sınavlar Avrupa Dil Çerçevesi kriterleri 
ile ölçülüyor.

Sınavlarının çok iyi geçtiğini belirten öğrenciler Temmuz ayında 
açıklanacak sınav sonuçlarını dört gözle bekliyorlar.

M armara Eğitim Kurumlarında Marmara 
Koleji Lise Hazırlık öğrencileri 12 Haziran 
2018 tarihinde Hasan Ali Yücel Salonunda 

gerçekleşen geleneksel PREP SHOW’da Shakes-
peare’in ünlü eseri Macbeth’i sahneye koydular. Bu 
gösteri kapsamında Hazırlık öğrencilerimiz Roman-
ya Değişim Programı, gelecekte olmak istedikleri 
meslekler ile sene içinde modern diller ve İngilizce 
derslerinde öğrendikleri genel becerileri de sergile-
me şansı buldular.

Marmara Private High School Prep Class student performed 
Macbeth by William Shakespeare within the scope of the tra-
ditional PREP SHOW organized on June 12, 2018 at Hasan Ali 
Yücel Hall. Within the scope of the show the students had the 

opportunity to make presentation on the Student Exchange 
Program with Romania, their future professions and what 
they learned about Modern Language and English Language 
throughout the year. 

H azırlık ve 9. Sınıf öğrencilerimiz 
tarafından kullanılan MYon Diji-
tal İngilizce Kütüphaneyi en iyi 

kullanan öğrencilere Farbe Education 
tarafından hazırlanmış olan hediyeler ve 
sertifikalar 2017-2018 Karne Törenininde 
takdim edildi. Birinci olan Onur Özülke›ye 

bluetooth kulaklık ve birincilik sertifikası; 
ikinci olan öğrenci Enes Özdemir’e blue-
tooth taşınabilir hoparlör ve ikincilik setri-
fikası; üçüncü olan Ece Yalçın’a ise kulak 
içi kulaklık ve üçüncülük sertifikası verildi. 
Öğrencilerimizi bu güzel alışkanlıkların-
dan dolayı tebrik ederiz.

The Prep Class and 9th grade students 
who have used the digital library named 
myON within the scope English Lesson 
curriculum in a best way during the year 
were given their gifts and certification by 
Farbe Education in the 2017-2018 Clos-

ing Ceremony. The champion Onur Özül-
ke was given bluetooth headphone; the 
second best Enes Özdemir was given 
bluetooth speaker and the third best Ece 
Yalçın was given earphones.

en ÇOK inGilizce KiTAP OKUYAn Öğrencilerimiz 
ÖdÜllerini AldılAr

myON Certification
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İ stanbul Özel Marmara Koleji, Özel Marmara Fen Lisesi, Özel 
Marmara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Bodrum Özel 
Marmara Koleji, 2017-2018 mezuniyet balosu, 26 Haziran 

2018 tarihinde Çırağan Sarayında gerçekleşti.2017-2017 me-
zunlarımız, TYT ve AYT sınavlarından önce Çırağan Sarayında 
düzenlenen balo ile mezuniyetlerini kutladılar.

Çırağan Sarayının eşsiz atmosferinde büyük bir coşku içinde 
geçen bu muhteşem baloda, öğretmenleri ve arkadaşlarıyla 
dans eden ve mezuniyet pastasını kesen öğrencilerimiz, lise 

hatıralarına unutamaya-
cakları bu özel günü ekle-
yerek mezuniyet sevincini 
yaşadılar.

Türkiye’nin ve Dünya’nın 
seçkin üniversitelerine 
öğrencilerini başarıyla 
yerleştiren bir kurum olarak tüm öğrencilerimizi kutluyor, başa-
rılarının devamını diliyoruz… Yolunuz açık olsun.

İstanbul Marmara Private High School, Marmara Private Sci-
ence High School and Marmara Private Vocational and Techni-
cal Anatolian High School and Bodrum Marmara Private High 
School 2017-2018 Graduation Ball was organized at Çırağan 
Palace on June 26, 2018. The 2017-2018 Alumni had great 
times thanks to the ball at Çırağan Palace before TYT and AYT 

examinations. 
The students, dancing with the teachers and each other at the 
magnificent prom in the unique atmosphere of Çırağan Palace 
experienced graduation excitement adding the special day 
among their best, unforgettable memories. 
All the best for you!

D ördüncüsünü planla-
dığımız ve başarı ile 
sürdürdüğümüz “Yük-

seköğretime Dokunmak” adlı 
proje kapsamında bu yıl da 5 
Mart – 16 Mart tarihleri arasın-
da T.C. Maltepe Üniversitesi 
ile işbirliği yaparak 11. sınıf 
öğrencilerimizin üniversitede 
akademik yaşam ve bölüm-
lerde alacakları derslerle ilgili 
yeni deneyimler edinmelerini 
sağladık.
Sayısal puan türünde üniversi-
te hedefleyen öğrencilerimiz, 
Mühendislik Fakültesi “En-
düstri Mühendisliği” bölümün-
de Üretim Planlama ve Kont-
rol, 
“Bilgisayar Mühendisliği” bö-
lümünde Bilgisayar Ağları, 
Mimarlık Fakültesinde Tasa-
rım, İletişim Teknikleri dersle-
rine katıldılar. 
Tıp Fakültesinde ise genel tıp 
eğitimi ile ilgili bilgi alırken Bi-
yokimya dersine de bir süre 
katılarak laboratuvarları ince-
leme fırsatı buldular.
Eşit ağırlıklı puan türünde bö-
lüm hedefleyen öğrencilerimiz, 

Hukuk Fakültesin-
de- İdare Hukuku, 
İnsan ve Toplum 
Bilimleri Fakültesi 
“Psikoloji Bölü-
mü”nde Kişilik Ku-
ramları,
İşletme ve Yönetim 
Bilimleri Fakültesi 
“Uluslararası Tica-
ret ve Lojistik Yö-

netimi” bölümünde ise İthalat 
ve İhracat Yönetimi derslerine 
katıldılar.
Yabancı Dil puanı ile tercih 
yapmayı hedefleyen öğrenci-
lerimiz ise, 
Eğitim Fakültesi” İngilizce 
Öğretmenliği” bölümünde Dil 
Becerilerinin Öğretimi dersine 
katıldılar.
Sözel alanda yükseköğretim 
hedefleyen öğrencilerimiz,
İletişim Fakültesi “Radyo, Sine-
ma ve Televizyon” bölümünde 
Filim Yapım Uygulamaları, 
Güzel Sanatlar Fakültesi 
“Gastronomi ve Mutfak Sanat-
ları” bölümünde, Pastacılığa 
Giriş, 
“Grafik Tasarım” bölümünde 
ise Fotografi derslerine katıla-
rak akademik yaşantıyı dene-
yimleme fırsatını yakaladılar.
Her yıl bizimle işbirliği yaparak 
öğrencilerimizin “yükseköğ-
retime dokunmalarına” fırsat 
veren T.C. Maltepe Üniversi-
tesi Yöneticilerine ve öğretim 
üyelerine içtenlikle teşekkür 
ederiz.

M eslek Lisesi 9,10 ve 11. sınıf öğrencileri, Maltepe Üniver-
sitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Galerisinde 8 Şubat Per-
şembe günü açılışı yapılan ve 28 Şubat’a kadar açık ka-

lacak “Sahneden Tuvale” adlı resim sergisini ziyaret etti. Maltepe 
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinin bünyesinde hazırlıkları 
tamamlanan, ressam Mehmet Özen ile tiyatro sanatçısı ve yö-
netmen Murat Ozan küratörlüğünde gerçekleşen sergide, sahne-
lerden tanıdığımız oyuncu, yönetmen ve sahne tasarımcılarının 
farklı disiplinlerde üretilmiş eserleri yer alıyor.

mArmArA meSleKi Ve TeKniK AnAdOlU liSeSi Öğrencileri
“SAHneden TUVAle” Adlı reSim SerGiSinde

2018 “YÜKSeKÖğreTime dOKUnmAK”

Marmara Vocational And Technical Anatolian High School Students At Art Exhibition 
“Sahneden Tuvale/From Stage To Canvas” 

Touching Upon Higher Education

Within the scope of the proj-
ect named “Touching upon 
Higher Education” organized 
this year for the fourth time, 
the students at 11th grade got 
experienced in relation to the 
academic life in universities 
and the subjects of the de-
partments in cooperation be-
tween Marmara Educational 
Institutions and TC Maltepe 
University between 5-6 March 
2018. 
The students studying sci-
ence and mathematics in high 
school attended “Production 
Planning and Control” in In-
dustry Engineering Depart-
ment, “Computer Networks” 
in Computer Engineering De-
partment, and “Design” and 
“Communication Techniques” 
in the Faculty of Architecture. 
As far as the Faculty of Med-
icine was concerned the stu-
dents were informed about 
the medical education in gen-
eral and had the opportunity 
to attend Bio-chemistry class. 
The students studying social 
sciences and mathe-
matics in high school 
attended “Administra-
tive Law” in the Faculty 
of Law; “Theories on 
Personality” in the De-
partment of Psychology 
of the Faculty of Hu-
manities and Social Sci-
ences, and “Import and 
Export Management” in 
the Faculty of Business 

Administration, International 
Trade and Logistics. 
The students studying foreign 
language in high school at-
tended “Teaching Language 
Skills” in the Faculty of Edu-
cation Department of English 
Language Teaching. 
The students studying social 
sciences in high school at-
tended de “Film Making Ap-
plications” in the Faculty of 
Communication, the Depart-
ment of Radio, TV and Cinema 
and “Photography” in the De-
partment of Graphic Design 
and “Introduction to Pastry” in 
the Gastronomy department. 

GEZİLERİMİZ
Our excursions

The end of the year presentation of twenty eight clubs ‘ unique and 
colorful Show was admired everyoen at MEK.
In addition to students’ academic program,the clubs are very use-
ful in developing the students confidence and taking responsibi-
lites,creating new interest areas and abilities by participating in sci-
entific, social, cultural ,artistic and sportive activites.
The presentations reflecting the activities carried out throughout the 
academic year was admired by MEk student body.

eğiTSel KOllAr Yıl SOnU SUnUmlArı

mArmArA eğiTim KUrUmlArı Öğrencileri 
ÇırAğAn SArAYındA GerÇeKleşen GÖrKemli Bir BAlOYlA 

mezUniYeTlerini KUTlAdılAr

“End of the Year Presentations “by the Clubs

The Marmarians at Çirağan for the Magnificent Graduation Ball

Marmara Eğitim Kurumları liselerinde bir yıl boyunca 
düzenlenen birbirinden farklı ve renkli etkinlikler-
den oluşan yirmi sekiz eğitsel kulübün sunumların-

dan oluşan Eğitsel Kulüpler Yıl sonu Gösterisi büyük bir 
ilgi ile karşılandı.

Ders programlarının yanında öğrencide güven ve sorum-
luluk duygusu geliştirmeye, yeni ilgi alanları oluşturmaya 
ve beceriler kazandırmaya yönelik bilimsel, sosyal, kültü-
rel, sanatsal ve sportif etkinliklere katılımı hedefleyen Eğit-
sel Kulüpler çok yararlı olmaktadır.

Bir yıl boyunca yapılan etkinliklerin anlatıldığı sunumlar 
beğeni toplamıştır.

ETKİNLİKLERİMİZ
Our Activities

Vocational High School 9th, 10th and 11th grade students vis-
ited the art exhibition named “Sahneden Tuvale/From Stage to 
Canvas” which was opened on Thursday, Feb 8 and will con-
tinue until Feb 28 at Faculty of Fine Arts, Maltepe University. 
The exhibition, curated by the painter Mehmet Özen and the-
ater player and director Murat Ozan under the roof of Faculty 
of Fine Arts, Maltepe University includes art works of actors, 
directors and stage designers created in different disciplines.



36 37

M armara Eğitim Kurumları Kolej-10. sınıf öğrencileri, 
Tarih öğretmenimiz Damla ULUÖZ MEMİŞ, Almanca 
öğretmenimiz Zafer KIZILCİN, Coğrafya öğretmenimiz 

Derya SANRI ve Beden Eğitimi öğretmenimiz Mehmet EREN 
rehberliğinde, 14 Mart 2018 Tarihinde, Hisart Canlı Tarih ve Dio-
rama Müzesine, tarih ve kültür bilincinin geliştirilmesi amacıyla 
bir gezi gerçekleştirmiştir. Öğrenciler, birçok askeri ve etnog-
rafik eserin sergilendiği, tarihin ilgili dönemlerini betimleyen 
dioramalar ve mankenlerle zenginleştirilen müzeyi inceleme 
fırsatını bulmuştur. Öğrencilerimizi tarihin içinde masalsı ve 
görsel bir yolculuğa sürükleyen Hisart Canlı Tarih ve Diorama 
Müzesinin her bir eserinde göze çarpan maket deneyimi, dio-
rama yeteneği ve koleksiyonerlik birikimi, öğrencilerimizin tarih 
ilgisini ve sanatseverlik hassasiyetini arttırmıştır. Tarihimizin eş-
siz mirasının halkalarını birbirine bağlayıp bunu bir zaman yol-
culuğu şeklinde sunan HİSART Müzesine yaptığımız bu gezi, 
genç arkadaşlarımızda tarihsel farkındalık oluşturma açısından 
da faydalı olmuştur. Öğrencilerimiz ayrıca, müzenin sunduğu 
tarihsel olayların ve dönemlerin canlandırılması niteliğinde olan 
maketlerle de, dönemi yaşama, öğrenci merkezli eğitim kap-
samında bireysel değerlendirme ve analiz yaptırma olanağını 
elde etmişlerdir.

On Wednesday, March 14, Marmara Private High School 10th 
grade students visited Hisart History and Diorama under the 
guidance of the History Teacher Damla Uluöz Memiş, the 
German Teacher Zafer Kızılcin, the Geography Teacher Derya 
Sanrı and the PE Teacher Mehmet Eren with the purpose of 
developing history and cultural awareness. 

The students, who had the opportunity to see the museum 
where many military and ethnographic artifacts were exhibited 
and which was enriched with dioramas and models depicting 
the relevant periods of history, had an epic journey into 
the history. Besides, the students had the opportunity to 
experience the historical periods thanks to the models and 
dioramas and to make personal evaluation and analyze within 
the scope of student-centered education thanks to the trip to 
Hisart Museum combining the chains of the unique heritage of 
history and reflecting it as a time travel. 

mArmArA KOleji HiSArT 
mÜze GeziSi

mArmArA KOleji Öğrencileri “AşiYAn”dA

Hisart Museum Trip 
The Marmarians at “Aşiyan”

M armara Koleji 11B ve 11C sınıfı 
öğrencileri Türk Dili ve Edebiyatı 
Öğretmenleri Nermin Nemlioğlu 

ve Selcan Çelik eşliğinde, 6 Nisan 2018 
tarihinde Servet-i Fünun Dönemi’nin en 
önemli şairi Tevfik Fikret’in müze hali-
ne getirilen evi Aşiyan Müzesi’ni ziyaret 
etti. Güne Emirgan’da bir kuş evi görü-
nümlü Sarı Köşk’te kahvaltı yaparak ve 
koruyu gezerek başlayan öğrencilerimiz 

daha sonra Tevfik Fikret’in planını kendi 
çizdiği ve “kuş yuvası” anlamına gelen 
“Aşiyan” adını verdiği evinde şairin tasa-
rımını kendi yaptığı eşyalarını, kendisi ve 
şiirlerinden yola çıkılarak başkaları tara-
fından yapılan tabloları, Abdülhak Hamit 
Tarhan, Şair Nigar Hanım gibi dönemin 
önemli edebiyatçılarına ayrılan odaları 
görme, böylece dönemi daha iyi anlama 
ve anlamlandırma olanağı yakaladı. 

On April 6, 2018 the stu-
dents from 11 B and 11 C 
classes at Marmara Private 
High School visited Aşiyan 
Museum which was for-
merly the house of Tevfik 
Fikret, the most important 
poet of Servet-i Fünun 
(wealth of sciences) peri-
od under the guidance of 
the Turkish Language and 
Literature Teachers Ner-
min Nemlioğlu ve Selcan 
Çelik. Starting the day with 
a breakfast at Sarı Köşk, a 
mansion looks like a bird-
house, in Emirgan and 

walking in the grove, the 
students had the oppor-
tunity to see the furniture 
designed by the artist him-
self, the paintings based 
on his poems, the rooms 
for the important names 
of literature like Abdülhak 
Hamit Tarhan and Şair Ni-
gar Hanım in the housed 
named “Aşiyan” meaning 
“birdhouse” designed by 
Tevfik Fikret. Therefore, 
the students had chance 
to understand the period 
well. 

4 Mayıs 2018 Cuma günü 
11-C sınıfı öğrencilerinden 
Ece Alim, Zeynep Akın ve 

Kutay Çalık, Türk Dili ve Edebiyatı 
Öğretmeni Nermin Nemlioğlu eş-
liğinde Beyazıt’tan Gülhane’ye bir 
gezi yaptı. Geziye Beyazıt’taki Yah-
ya Kemal Müzesi’nden başlayan 
öğrenciler, Gülhane’ye uzanan Di-
vanyolu’nda Ziya Gökalp, Muallim 
Naci, II. Mahmut, Abdülaziz ve II. 

Abdülhamid’in mezarlarını ziyaret 
edip Çemberlitaş’ın ve kaybolan 
Apollon Heykeli’nin hikâyesini din-
ledikten sonra Yerebatan Sarnıcı’nı 
gezme fırsatı buldu. Geziyi Ahmet 
Hamdi Tanpınar Müze Kütüpha-
nesi ziyaretiyle tamamlayan öğ-
renciler, edebiyatçıların da insan 
olduklarını ilk kez fark ettiklerini, 
teorik anlatımların böyle bir geziyle 
gerçeklik kazandığını belirtti.

Ece Alim, Zeynep Akın and Kutay 
Çalık, the students at Marmara Col-
lege 11-C had a trip from Beyazıt 
to Gülhane under the guidance of 
Nermin Nemlioğlu, the Turkish Lan-
guage and Literature Teacher on 
Friday, May 4, 2018. Starting their 
journey from Yahya Kemal Muse-
um in Beyazıt, the students visited 
the graves of Ziya Gökalp, Muallim 
Naci, Mahmut II, Abdülaziz and, 

Abdülhamid II. They listened the 
story of Çemberlitaş and the lost 
Apollon Sculpture; they also had 
the opportunity to visit Basilica 
Cistern. The last stop of the journey 
was Ahmet Hamdi Tanpınar Library 
Museum. The students stated that 
they realized that the men of letters 
were also humans and the theories 
turned into reality thanks to such a 
trip.

AHmeT HAmdi TAnPınAr mÜze KÜTÜPHAneSindeYdiK
We were at Ahmet Hamdi Tanpinar Library Museum

YUVAcıK dOğA YÜrÜYÜşÜ
Trekking at Yuvacık

H er yıl sonunda Beden eğitimi ve Spor Bölümü yıllık pla-
nında yer alan hazırlık sınıfı doğa yürüyüşü 5 Haziran 
2018 tarihinde İzmit’in Yuvacık mevkinde gerçekleşti. 

Öğrencilerimize Uygulamalı dersler bölüm başkanımız Meh-
met Eren ve İngilizce öğretmenimiz Sitem Sipahi eşlik ettiler. 
Köy kahvaltısı yapan öğrencilerimiz daha sonra doğa yürüyü-
şü ile birlikte hamak ve salıncakta keyifli anlar yaşadılar. Asma 
köprüden ırmak karşısına da geçen öğrencilerimiz çevre keşfi 
yaparak güzel bir gün geçirdiler.

On 05.06.2018 the prep 
class students went to 
trekking at Yuvacık, İzmit 
within the scope of the 
curriculum of Physical 
Education and Sports. 
The students were ac-
companied by the Ap-
plied Courses Depart-
ment Head Mehmet 
EREN and the English 
Teacher Sitem SİPAHİ. 
Having delicious break-
fast specific to village, 
the students completed 
trekking on the track de-
termined. The students 
enjoyed the beauties of 
nature during the day. 

GEZİLERİMİZ
Our excursions

GEZİLERİMİZ
Our excursions



38 39

M armara Koleji’nin “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” et-
kinlikleri kapsamında hazırladığı programın bu yıl-
ki teması “İlham Veren Kadınlar”dı. Etkinlik öncesi 

fuaye alanında izleyicilerin dikkatine sunulan “İlham Veren 
Kadınlar” ve “Kendi Ayakları Üzerinde Duran Kadınlar” ser-
gisi büyük beğeni topladı. Türkiye’den ve Dünya’dan birçok 
ilham veren kadın hikâyesine yer verilen program, mini bir 
konserle başladı. 

Toplumsal cinsiyetin inşasında dilin önemine vurgu yapan 
öğrenciler, “Dil Değişirse Dünya Değişir” sloganından ha-
reketle hazırladıkları yanlış ve doğru kullanımları seyircilerle 
paylaştılar. 

11. ve 12. sınıf öğrencilerinin hazırladığı röportaj, video ve 
fotoğraflardan oluşan barkovizyon gösterisinin ardından 
“Toz Bezi” isimli filmin yönetmeni ve senaristi Ahu Öztürk ile 
filmin oyuncuları Nazan Kesal ve Asiye Dinçsoy ile söyleşi 
yapıldı. 

İstanbul Uluslararası Film Festivali’nde en iyi film ve en 
iyi senaryo ödülü, Nürnberg Türkiye-Almanya Film Festivali, 
Napoli Film Festivali ve Brezilya Kadın Filmleri Festivali’n-

den de “En İyi 
Film” ödüllerine 
layık görülen 
Toz Bezi, iki 
gündelikçi ka-
dının temizliğe 
gittikleri evler-
deki insanlarla 
kurdukları iliş-
kileri, gündelik 
ç a t ı ş m a l a r ı , 
kadınlar ara-
sındaki daya-
nışmayı olduğu 
kadar güç hi-
yerarşisini de 
konu almaktadır.

Yapılan söyleşide, filmde canlandırdıkları karakterlerin hikâ-
yesini olduğu kadar filmin oluşmasına emeği geçen kadın-
ların hikayesini de paylaşan yönetmen ve oyuncular Dünya 
Kadınlar Günü’nde kadın dayanışmasının güzel bir örneğini 
verdiler. 

mArmArA KOlejinde 8 mArT 
dÜnYA KAdınlAr GÜnÜ

mArmArA KOlejinde ÇAnAKKAle zAFeri’nin
103. Yıl dÖnÜmÜ KUTlAndı

International Women’s Day Celebration at Mek 103Rd Anniversary of Çanakkale Victory Was Celebrated at Marmara College

The theme of the program within the scope of “8 March In-
ternational Women’s Day” celebrations at Marmara Private 
High Schools was “Inspiring Women” this year. The exhi-
bitions on “Inspiring Women” and “Women Who Stand on 
Their own Feet” at the foyer were appreciated. The program 
including the stories of inspiring women both across the 
world and Turkey started with a mini concert.

Emphasizing the importance of language in the construc-

tion of the social gender, the students shared the misuse of 
language with the audience on the basis of the notion “If the 
language changes the World changes!” After the presen-
tations including interviews, videos and photos prepared 
by the 11th and 12th grade students, there were a session 
with Ahu Öztürk, the writer and director of the movie named 
“Toz Bezi-Dust Cloth” and Nazan Kesal and Asiye Dinçsoy, 
the actresses. 

1 8 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 103. 
yıl dönümü nedeniyle Marmara Koleji, Türk Dili ve Edebi-
yatı Bölümü tarafından hazırlanan törende, bu destanın 

yaratıcıları, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehit-
lerimiz huzurunda saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşının 
okunmasıyla başladı. Tiyatro, oratoryo, müzikli drama, türkü 
dinletisi gibi bölümlerden oluşan gösteride birçok öğrenci gu-
rurla görev aldığı program, “Atatürk Marşı” ile son buldu.
The commemoration ceremony organized by the Marmara Pri-
vate High School Turkish Language and Literature Department 
for the 103rd anniversary of 18 March Çanakkale Victory and 
Martyrs’ Day started with the one minute’s silence in the name 
of the creator of the epic the Great Leader Mustafa Kemal 
Atatürk and precious martyrs and with the National Anthem. 
The program consisting of drama, oratorio, musical drama, folk 
song concert etc. presented by the students proudly ended 
with “Atatürk Anthem”.

ÖNEMLİ GÜNLER
Important Days

ÖNEMLİ GÜNLER
Important Days
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2 2-23 Şubat 2018 tarihleri arasında okulumuzun spor 
salonunda gerçekleştirilen 17.Geleneksel Cemal Yir-
mibeş Voleybol Turnuvası, 4 Erkek 4 Kadın takımın 

katılımıyla tamamlandı. Turnuva maçları çok çekişmeli an-
lara sahne oldu. Okulumuz kadın voleybol takımının şam-
piyon olduğu turnuva sonunda takımlara kupa ve çiçekleri, 
düzenlenen törenle verildi. Cemal Yirmibeş’in annesi Mine 
Hanım ve babası Tahir Bey’e çiçek ve plaketi Akademik 
Koordinatörümüz ve Müdür Baş Yardımcımız Nur Şahin ta-
rafından takdim edildi. 
17th Traditional Cemal Yirmibeş Volleyball Tournament 
was organized at the school’s sports hall between 22 and 
23 February 2018. 8 teams including 4 Boys and 4 Girls’ 
Teams participated in the tournament. It was closely con-
tested tournament. In tournament our school’s girl volley-
ball team was the champion. At the end of the tournament 
the teams were awarded with trophy and flowers. Mine and 
Tahir Yirmibeş, the parents of Cemal Yirmibeş were given 
a plaque and flowers by the Academic Coordinator Nur 
Şahin. 

17. GeleneKSel cemAl YirmiBeş 
VOleYBOl TUrnUVASı

17Th Traditional Cemal Yirmibeş Volleyball Tournament

TURNUVA SONUCU / THE RESULTS WERE AS FOLLOWS
Genç Kızlar / Young Girls Genç Erkekler / Young Boys

1. MARMARA KOLEJİ/COLLEGE 1. ATİLLA URAS AND. LİS./ANATOLIAN HIGH SCHOOL
2. ATİLLA URAS AND. LİS./ANATOLIAN HIGH SCHOOL 2. HANDAN HAYRETTİN AND. LİS./ANATOLIAN HIGH SCHOOL
3. 50.YIL TARHAN AND. LİS./ANATOLIAN HIGH SCHOOL 3. ERTUĞRUL GAZİ AND. LİS./ANATOLIAN HIGH SCHOOL
4. EYÜBOĞLU KOLEJİ/COLLEGE 4. MARMARA KOLEJİ/COLLEGE 

O kulumuz lise futbol takımı, 18 Mayıs 2018 tarihinde, Florya 
Metin Oktay Tesislerinde düzenlenen Dostluk Ligi Futbol Mü-
sabakasında, Galatasaray Lisesi ile 1-1 berabere kaldı. Takı-

mımızın tek golü Murat Kalkavan’dan geldi. Takım antrenörü ve Uygu-
lamalı Dersler Zümre Başkanı Mehmet Eren,iyi mücadele ettiklerini, 
kazanmaya yakın taraf olduklarını fakat oyunda 9 kişi kalmanın sı-
kıntılarını yaşadıklarını ve sonuçta maçın berabere bittiğini vurguladı.

Marmara Football Team drew with Galatasaray High School Team 
in the match organized at Florya Metin Oktay Facilities on April 18, 
2018. Murat Kalkavan scored the only goal. Mehmet Eren, the coach 
and the Department Head of Applied Courses said they performed 
well; they were the team who deserved winning but they had trouble 
with being 9 players in the team; as a result the match was drawn.

dOSTlUK liGi FUTBOl mÜSABAKAlArı
Friendship Football Matches

MEK SPOR HABERLERİ
Sports News

1 9 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, oku-
lumuzda düzenlenen coşkulu bir törenle kutlandı. Uygu-
lamalı Dersler Bölümünün sorumluluğunda düzenlenen 

törenimiz, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından 11-A sınıfı 
öğrencilerinin “Gençliğe Hitabe” sunumuyla devam etti. Ata-
türk ve Spor bayramı kapsamında okulumuzda düzenlenen 
Futbol turnuvası ve Masa Tenisi turnuvasının ödül törenleri ger-
çekleştirildi. Ardından Beden Eğitimi öğretmenimiz Bahar Bora 
Şentürk’ün çalıştırdığı 60 kişilik öğrenci grubu Tango, Rumba, 

Bachata, Bale, Modern dans, Jazz, Jive, Salsa ve Hip hop dans 
gösterilerini sahnelediler. Uygulamalı Dersler Bölüm Başkanı-
mız Mehmet Eren’in piyano dinletisine öğrencilerimiz Waltz 
gösterisiyle eşlik etti.

Mustafa Kemal Atatürk’ün “Vatanın bütün ümidi ve geleceği 
size, genç nesillerin anlayış ve enerjisine bağlanmıştır.” sözün-
den esinlenerek hazırlanan kutlama programı büyük beğeni 
topladı. Emeği geçen tüm öğrenci ve öğretmenlerimize teşek-
kür ederiz.

May 19 The Commemoration of Atatürk, Youth and Sports Day 
was celebrated with an enthusiastic ceremony at the school. 
The ceremony, organized under the guidance of the Applied 
Courses Department, started with a minute of silence and the 
National Anthem. The students at 11-A class made a presen-
tation of Atatürk’s “Address to Youth”. The awards for the win-
ner of the Futsal Tournament and Table Tennis Tournament that 
were organized within the scope of May 19 were given. Follow-
ing that a group of student consisting of 60 students staged 

wonderful dance shows including Tango, Rumba, Bachata, 
Bale, Modern dance, Jazz, Jive, Salsa and Hip hop. The stu-
dents accompanied with Waltz to the piano concert of the Ap-
plied Courses Department Head Mehmet Eren. 
The ceremony prepared on the basis of the quote of Mustafa 
Kemal Atatürk “The hope and future of the land depends on 
the young generations’ understanding and energy” was appre-
ciated. 

19 mAYıS ATATÜrK’Ü AnmA GenÇliK Ve SPOr BAYrAmı
May 19, The Commemoration Of Atatürk, Youth And Sports Day

Ö zel Marmara Koleji ve Özel Marmara Fen Lise-
si 2017 - 2018 Eğitim-Öğretim yılı mezunları, 25 
Mayıs 2018 Cuma günü gerçekleşen coşkulu bir 

törenle diplomalarını aldılar.

Tüm öğrencilerimizin başarılarının devamını diler, emeği 
geçen bütün öğretmenlerimize teşekkür ederiz.
Marmara Private High School and Marmara Private Sci-
ence High School 2017 – 2018 Academic Year Alumni 
were given the diplomas with a great ceremony organized 
on Friday, May 25, 2018. We wish great success for all the 
students in their future lives and would like to thank you 
all the teachers. 

Özel mArmArA KOleji Ve 
Özel mArmArA Fen liSeSi 12. 

SınıF Öğrencileri YePYeni 
UmUTlArlA KePlerini ATTılAr
Marmara Private High School and 

Marmara Private Science High School 
Graduation Ceremony

ÖNEMLİ GÜNLER
Important Days
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mASA TeniSi TUrnUVASı

liSeler ArASı BASKeTBOl TUrnUVASı

Table Tennis Tournament

Inter-Schools Basketball Tournament

L ise Uygulamalı Dersler Bölümü’nün düzenlediği ve gele-
nekselleştirmeyi planladığı “Liseler arası Basketbol Tur-
nuvası”, 19 Nisan 2018 tarihinde okulumuzun spor sa-

lonunda gerçekleşti. Maçlar çok çekişmeli anlara sahne oldu. 
Turnuvaya katılan tüm okul takımlarına teşekkür ediyoruz. Tur-
nuva sonucu şu şekildedir: 1. Koç Lisesi, 2. Eyüboğlu Koleji, 3. 
Darüşşafaka Lisesi, 4. Marmara Koleji Turnuvada Darüşşafaka 
takımından Hikmet Çoşkun, MVP oyuncusu seçildi. Takımlara 
çiçek ve kupaları düzenlenen törenle verildi.

“Inter-Schools Basketball Tournament”, organized by Mar-
mara Private High School Department of Applied Courses 
and planned to be traditionalized was held at the sports 
hall of Marmara Educational Institutions on April 9, 2018. 
Koç Schools came in first; Eyüboğlu College came in 2nd; 
Darüşşafaka came in 3rd and Marmara Private High School 
came in 4th as a result of the contentious matches. Hikmet 
Çoşkun, player of Darüşşafaka Basketball Team was chosen 
as MVP of the tournament. 

U ygulamalı dersler 
bölümünün düzenle-
diği öğrenciler arası 

Masa Tenisi turnuvası sona 
erdi. Öğrenciler arasında 
birlik beraberlik ve dayanış-
ma duygularını geliştirmeyi 
amaçlayan turnuvamız renk-
li görüntülere sahne oldu. 
Okulumuzun Masa tenisi sa-
lonunda düzenlenen turnuva 
sonucunda;

1. Eren TOPÇU

2. Jeremy ZALMA

3. Emir Mehmet ERYILMAZ

olmuştur. Ödüllerini 19 Ma-
yıs Atatürk’ü Anma Gençlik 
ve Spor Bayramı töreninde 
alacak olan öğrencilerimizi 
tebrik ediyoruz. 

The Table Tennis Tourna-
ment organized by the Ap-
plied Courses Department 
has ended. The tournament 
organized with the purpose 
of reinforcing the solidarity 
and unity among the stu-
dents was quite enjoyable. 
As a result of the tourna-
ment held in the school’s 
table tennis hall Eren Topçu 
came in first, Jeremy Zalma 
came in second and Emir 
Mehmet Eryılmaz came in 
third. The students will re-
ceive their awards on 19 
may the Commemoration of 
Atatürk, Youth and Sports 
Day. 

liSeler ArASı TeniS TUrnUVASındA 
mAdAlYA YAğmUrU

Inter-High Schools Tennis Tournament

1 1-12 Nisan 2018 tarihlerinde okulumuzda düzenlenen 
Liseler arası Tenis turnuvasında kadın ve erkek takım-
larımız, 2018 yılının en kuvvetli raketleriyle 8 ayrı tablo-

da eşleşti. 58 sporcunun katılımıyla 68 heyecan dolu maça 
imza atan sporcular nefesleri kestiler. 32 madalyanın 17’sini 
alan Marmara Koleji kadın ve erkek tenis takımlarını kutlu-
yor, başarılarının devamını diliyoruz. 

MARMARA KOLEJİ

LİSELER ARASI TENİS TURNUVASI DERECE LİSTESİ

MARMARA PRIVATE HIGH SCHOOL 

TENNIS TOURNAMENT RANKING LIST 

Kızlar Ana Tablo Grubu / Girls Main Group Erkekler Ana Tablo Grubu / Boys’ Main Group

1. BUSE SİREL HAYRULLAH KEFOĞLU ANAD. 1. ALP TUGAY IRMAK OKULLARI

2. YAREN GÜNERİ REZAN HAS ANAD. 2. EREN ERGEZ KADIKÖY ANAD.

3. SELİN AKSOY MARMARA 3. KERİM GÖKTAŞOĞLU HAYRULLAH KEFOĞLU

4. EMİNE MELİSA ÖZNALÇIN TEB ATAŞEHİR 4. EFE EROĞLU IRMAK OKULLARI

Kızlar Consılatıon A Grubu / Girls Consilation Group A Erkekler Consılatıon A Grubu / Boys Consilation Group A

1. NİMET BEYZA BOZDAĞ KABATAŞ ERK. LİS. 1. ALİ ÖMER CANSIZOĞLU MARMARA

2. İPEK GÜNAD İSTEK ULUĞBEY 2. ARIN TÜRK IRMAK OKULLARI

3. ZEYNEP ŞAHİN MARMARA 3. ONAT RİBAR MARMARA

4. AYSU ŞAHBAZ MARMARA 4. RAMAZAN ERGİN SEMİHA ŞAKİR AND. LİS

Kızlar Consılatıon B Grubu / Girls Consilation Group B Erkekler Consılatıon B Grubu / Boys Consilation Group B

1. CANDAN ORAN MARMARA 1. BUĞRA KURGAN IRMAK OKULLARI

2. İKRA ÖNCEL MARMARA 2. BERKE SARIKAYA MARMARA

3. ECENAZ MUTLUER MARMARA 3. URAS AYDINOĞLU ACARKENT DOĞA KLJ

4. CEREN ÖZSELANİK MARMARA 4. EGEMEN GÜR MARMARA

Kızlar Consılatıon C Grubu / Girls Consilation Group C Erkekler Consılatıon C Grubu / Boys Consilation Group C

1. İREM BAŞTÜRK MARMARA 1. MERT KIRLI MARMARA

2. SUDE ÇAVUDAK MARMARA 2. KAAN KÖSEDAĞ MARMARA

3. KAAN DENİZ ŞAHİNER MARMARA

4. ALİ MERT ZENGİN MARAMARA

The girls’ and boys’ teams matched in 8 different categories 
within the inter-high school tennis tournament organized at 
Marmara Educational Institutions between 11-12 April 2018. 
There were 68 contentious matches with the participation of 
58 sporters. Marmara Private High School Girls’ and Boys’ 
teams won 17 of 32 medals. 

MEK SPOR HABERLERİ
Sports News

MEK SPOR HABERLERİ
Sports News
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M atematiği sevdirmeyi 
ve öğrencilerin prob-
lem çözme becerilerini 

geliştirmeyi hedefleyen CEMC 
uluslararası arenada en önde 
gelen organizasyonlardan bi-
risidir ve son üç yıldır Bodrum 
Marmara Koleji 9, 10 ve 11. sınıf 
öğrencileri CEMC’nin hazırladı-
ğı çeşitli uluslararası sınavlarda 
yer alarak, kendilerini dünya ça-
pında denemektedirler.

28 Şubat 2018 tarihinde ger-
çekleştirilen PASCAL, CAYLEY 
ve FERMAT Sınavlarında oku-
lumuzu temsil eden Matematik 
A Takımı öğrencilerimizin sınav 

başarılarının Dünya ortalama-
sının üzerinde olması bizleri  
gururlandırmıştır.

Ayrıca, Bodrum Marmara Koleji 
öğrencilerimiz Eftelya Rana TO-
PAN, Duru KÖSE, James ADDY, 
Nilsu GÜNERİ ve Cansu KAYAN 
ilk %25’lik dilime girerek “DIS-
TINCTION” sertifikası almaya 
hak kazanmışlardır.

Seviye bazında okul madalyası 
almaya hak kazanan öğren-
cilerimizi ayrıca tebrik ediyor, 
Matematik A Takımı öğrencileri-
mizi başarılarından dolayı tekrar  
kutluyoruz.

CEMC aiming instilling the love of Mathematics and devel-
oping problem solving skills is one of the most prominent or-
ganizations in the international platform; and the Marmarians 
from Bodrum Marmara College (9th, 10th and 11th grade) have 
participated in the international exams prepared by CEMC 
for the last three years.

The Mathematics A team represented the school in the ex-

aminations named PASCAL, CAYLEY and FERMAT on Feb-
ruary 28, 2018. The average of the team was above the world 
average, which made us proud.

Besides the students at Bodrum Marmara College includ-
ing Eftelya Rana TOPAN, Duru KÖSE, James ADDY, Nilsu 
GÜNERİ and Cansu KAYAN were among the first 25% and 
entitled to receive “DISTINCTION” certification.

UlUSlArArASı mATemATiK 
SınAVlArındAKi BAşArımız

“KOdlA mUğlA” dA Yer AldıK...

Our Achievements in International Mathematics Examinations

We were at “Kodla Muğla”

M uğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce il genelindeki 
ilk ve orta dereceli okulların katıldığı, 270 projenin 
sergilendiği “Robot Kodlama Şenliği” ’nde Bodrum 

Marmara Koleji Robotik Kulübü yıl içerisinde hazırladığı beş 
proje ile yer aldı.

“Kodla Muğla” adı verilen şenlik boyunca öğrenciler ve 
ziyaretçiler projeleri inceleme ve bilgi paylaşımında bulunma 
şansına sahip oldular.

Bodrum Marmara College Robotics Club took part in “Robot-
ics & Coding Festival” with five projects. In the festival orga-
nized by Muğla Directorate of National Education 270 proj-
ects were presented. 

During the festival named “Kodla Muğla”, the students and 
the visitors had the opportunity to examine the projects and 
share information. 

BODRUM MARMARA KOLEJİ
Bodrum Marmara College

Uygulamalı Dersler Bölümünün düzenlediği ve 2018 Nisan 
ayında başlayıp Mayıs ayına kadar devam eden Marma-
ra Koleji Lise Salon Futbol Turnuvası (FUTSAL) sona erdi. 

Karma sınıflardan kendi takımını kuran öğrenciler, ilk tur eleme 
usulünün ardından kalan üç takım, kendi aralarında lig usulüne 
göre maçlarını oynadılar. Rövanş maçlarının da olduğu turnuva 
hem izleyenler hem de oynayanlar için keyif verici oldu. Maç-
lar çok çekişmeli anlara sahne oldu. Takımlarımız kupalarını, 

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları 
kapsamında düzenlenecek olan törende alacaklar. Ayrıca tur-
nuvada şampiyon olan Olympic Limon takımı 6 Haziran 2018 
Çarşamba günü öğretmen karması ile gösteri maçı yapmacak-
lar. Turnuva sonucu;

1. Olympic Limon, 

2. Herta Bela

3. Real Marmara

Marmara Private High School Futsal Tournament starting April 
2018 organized by the Applied Courses Department ended in 
May. The students constituting their teams had matches. After 
the first stage, there were three teams remained and they com-
peted in accordance with the league rules. The tournament was 
enjoyable both for the players and the audiences. The teams 
will receive the trophies in the ceremony organized within the 

scope of 19 May the Commemoration of Atatürk, Youth and 
Sports Day. Besides the champion of the tournament Olympic 
Limon will have a match with the teachers’ team on Wednes-
day, June 6, 2018. The results are as follows;
1st Olympic Limon
2nd Herta Bela
3rd Real Marmara

FUTSAl TUrnUVASı TAmAmlAndı
Futsal Tournament 

TAKIM KADROLARI / TEAMS

Olympic Limon / Olympic Limon Herta Bela / Herta Bela Real Marmara / Real Marmara

1. Burak CANİK (K) 1. Aydın ARSLAN(K) 1. Serkan ONAR

2. Enes BUĞUR 2. Çağatay BİRIŞIK 2. Metin AVŞAR(K)

3. Nuh ARSLAN 3. Tuğmert DURAN 3. Ege AKBULUT

4. Emre MORKOÇ 4. Berk GÜNAY 4. Eren YAŞAR

5. Emir ERGENEKON 5. Murat KALKAVAN 5. Gökhan KARAKAYA

6. Emre İBRAHİMİYE 6. Berat ERDEM 6. Bogaç FİL

7. Yiğit DOĞAN 7. Bartu DEDE 7. Onur KESEPARA

8. Ata KALENDER

Öğrenciler ÖğreTmenlere KArşı!
Students vs Teachers

H er yıl düzenlenen Özel Marmara Koleji Lise Futbol Turnuvası şampi-
yonu ile öğretmenler karması futbol gösteri maçı, okulumuz spor sa-
lonunda 12.06.2018 tarihinde gerçekleşti. Öğretmen karmasının 6-4 

kazandığı mücadele çekişmeli anlara sahne oldu.
The match between the champion of the Futsal, which is organized tradition-
ally, and the teachers’ team was performed at the school’s sports hall on June 
6, 2018. The teachers’ team won the match with the result 6-4. The match 
was enjoyable for both players and audiences. 

MEK SPOR HABERLERİ
Sports News
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2 017-2018 Eğitim öğretim yılında açılan okulumuz 
bu yılki başarılarını bir dünya okulu olma yolundaki 
en büyük adımlardan birini atarak taçlandırmıştır. 

Okulumuz Nisan ayında IB Diploma Programına adaylık 
başvurusunda bulunmuş ve bu başvuru sonunda IB 
Diploma Programı Aday Okulu statüsünü kazanmıştır.

Kocaeli Marmara College founded in 2017-2018 academ-
ic year has taken the most important step to be one of 
the world school. The school applied for IB Diploma Pro-
gramme Candidate status in April and as a result it has 
gained the Diploma Programme Candidate status. 

KOcAeli mArmArA KOleji ıB diPlOmA PrOGrAmı 
AdAY OKUlU STATÜSÜnÜ KAzAnmışTır

Kocaeli Marmara College Has Recived IB Diploma Programme Candidate 
School Status 

1 4 Mayıs 2018 Pazartesi günü Kocaeli Marmara Koleji 
Ortaokulu ve Anadolu Lisesi öğrencileri ile birlikte 
İstanbul gezisi gerçekleştirdi.

Gezinin ilk durağı olan Zorlu Performans Sanatları 
Merkezi’ndeki “Uzaydan Dünyamız” etkinliğinde, Kanadalı 
astronot Chris Hadfield’ın heyecan dolu uzay deneyimlerini 
dinleme imkanı buldular. 

10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla “Karanlıkta 
Diyalog” sergisini ziyaret ettiler. Öğrencilerimiz bu eşsiz 
deneyimi yaşarken engelli bireylerin yaşamlarına temas 
etme ve bu konudaki farkındalıklarını geliştirme fırsatı 
yakaladılar.

On Monday, May 14, 2018 Kocaeli Marmara Private Mid-
dle School and Anatolian High School students went to 
İstanbul. The first stop of the trip was “Earth from Space” 
at Zorlu Performans Sanatları Merkezi, where the students 
had the opportunity to listen to the exciting space experi-
ences of Chris Hadfield, the Canadian Astronaut.

Following that they visited the exhibition “Dialogue in 
Darkness”. Thanks to the exhibition the students had the 
opportunity to understand the life of the people with dis-
abilities and increase awareness.

KOcAeli mArmArA KOleji iSTAnBUl GeziSinde
Kocaeli Marmara College Students at İstanbul Trip

KOCAELİ MARMARA KOLEJİ
Kocaeli Marmara College

C ambridge Dil Sınavları merkezi olan Bodrum Özel 
Marmara Koleji’nde YLE (Starters, Movers, Flyers), 
KET, PET ve FCE dil sınavlarına internet sayfamızdan 

başvuru yaparak katılmaya hak kazanan 90 öğrenci sertifika 
sınavlarına katılmışlarıdır.

90 students who applied online to the language exams YLE 
(Starters, Movers, Flyers), KET, PET and FCE at Bodrum Mar-
mara College which is a Cambridge Language Exam Center 
were entitled to take the exams. 

BOdrUm mArmArA KOleji cAmBrıdGe 
dil SınAVlArı merKezi

Bodrum Marmara College, Cambridge Language Exam Center

B ulgaristan’da düzenlenen International Regatta Pourt Bourgas 
2018 - Bourgas Sailing Week Yarışları’nda Optimist Erkekler 
kategorisinde okulumuz öğrencilerinden Kemal Ege ÖZGÜN 

dördüncü, Optimist Junior Kızlar kategorisinde ise okulumuz öğrenci-
lerinden Ayla POYRAZ yarışları ikinci sırada tamamlamıştır.

Kemal Ege ÖZGÜN, the student at Bodrum Marmara College came 
in fourth in the International Regatta Pourt Bourgas 2018 - Bourgas 
Sailing Week Optimist Boys’ category organized in Bulgaria and Ayla 
POYRAZ came in second Optimist Junior Girls category.

BOdrUm mArmArA KOleji BOUrGAS SAılınG 
WeeK YArışlArı’ndA

Bodrum Marmara College at International Regatta Pourt 
Bourgas 2018 - Bourgas Sailing Week

BODRUM MARMARA KOLEJİ
Bodrum Marmara College
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19 Mayıs 1919 Atatürk’ü Anma ve Gençlik Spor 
Bayramı kapsamında Kocaeli Marmara koleji ilkini 
gerçekleştirdiği festivale imzasını attı.

11 Mayıs 2018 Cuma günü ilki gerçekleştirilen Marmarafest 

herkese kapılarını açtı. Kocaeli Anadolu Lisesi bölümünde 

öğrenciler sabah 09.00 da başlayan etkinliklerle güne 
başladılar. Gün içerisinde spor etkinlikleri ve yarışlar 
düzenlendi. Okul Aile Birliğinin kermesi ayrı bir renk kattı. 
Öğrenciler günün yorgunluğunu Mary Jane grubunun 
konseri ile attılar. Yoğun ilgi gören festival her sene 
tekrarlanacak.

Kocaeli Marmara College organized a festival for the 
first time within the scope of May 19, Commemoration of 
Atatürk, Youth and Sports Day. 

On Firday, May 11, 2018 Marmarafest started. The stu-
dents at Kocaeli Anatolian High School started the day 

with the activities starting at 09.00 o’clock. During the day 
there were various sports activities and competitions. The 
bazaar organized by PTA enriched the festival. There was 
also concert given by the band Mary Jane. The festival with 
great participation shall be organized every year. 

KOcAeli mArmArA KOlejinde “mArmArA FeST”

KOcAeli mArmArA KOleji 
SOKAK HAYVAnlArı ile

“Marmara Fest” at Kocaeli Marmara College

Kocaeli Marmara College with Street Animals

K OHAYDER (KOCAELİ DOĞA VE HAYVAN DOSTLARI 
DERNEĞİ) Baskanı Gonca Çelik ve yardımcısı İlk-
sen Aydın “Sokak Hayvanlarını Seviyorum Onlardan 

Korkmuyorum” isimli etkinlikte 3, 4, 5 ve 6. sınıflara bilinçlen-
dirme eğitimi verdiler.

Eğitimde öğrencilere hayvanlara nasıl yaklaşırlarsa onlara 
zarar vereceği anlatıldı. Çocuklara hayvanlara yapılması ge-
reken ve yapılmaması gereken davranışları anlatan hikaye 
kitabı hediye ettiler. 

Gonca Çelik, the president of KOHAYDER (KOCAELİ NA-
TURE AND ANIMAL FRIEND ASSOCIATION) and vice 
president İlksen Aydın give a seminar on “I love street an-
imals and I am not afraid of them” for the 3rd, 4t, 5th and 
6th grades. 

In the seminar students were told how to behave animals. 
The students were also informed about dos and don’ts. In 
the end the students were given books which are about 
how to approach to animals.

KOCAELİ MARMARA KOLEJİ
Kocaeli Marmara College


