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Küçük hanımlar, küçük beyler!

Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız.
Memleketi asıl ışığa 
boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli
olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey
bekliyoruz.



Dr. Said HAIFAWI
BÜMED MEÇ Okulları
Yönetim Kurulu Başkanı

Değerli Velilerimiz,
Eğitimin hayatımızın en önemli parçası olduğunun farkındalığıyla çıktığımız bu 
yolda köklü Boğaziçi Kültürü’nü ve başarısını okul öncesi yaşlardan itibaren 
çocuklarımıza aşılamaktı amacımız. Gün be gün
bu fikirlerimizle büyümeye devam ettik ve edeceğiz.

İşte bu yolda karşılaştık sizlerle. Her geçen gün daha da genişledi ailemiz. 
Akademik ve idari kadromuz sevgiyle, saygıyla, akademik donanımla en 
önemlisi de girdikleri ortamda mutlu olmayı bilen
bireylerle ülkemizin çok daha güzel bir geleceğe sahip olacağının bilincinde. 
Siz velilerimiz de bizim yanımızdaki en büyük destekçilerimizsiniz.

Başarıyı hedefleyecek,
Girdiği her ortamda kendine güveni olacak,
Kültürel değerleri içinde barındıracak,
Empati yeteneği yüksek,
Hoşgörülü,
Sevgi ve saygıyı yaşam biçimi olarak benimseyecek,
Biriktirdiği ve içselleştirdiği bilgileri hayatı boyunca yol gösterici olarak 
kullanacak öğrencilerimizi sizlerle beraber büyüteceğiz.

Her geçen gün daha büyük başarıları beraber kucaklamak dileğiyle…

Sevgi ve Saygılarımla,
Dr. Said HAIFAWI
BÜMED MEÇ Okulları Yönetim Kurulu Başkanı
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Yönetim Kurulu Üyesi
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BÜMED MERAK EDEN ÇOCUK OKULLARI 
YÖNETİM KURULU 



Değerli Velilerimiz,
Yıllardır çocuklarımıza kaliteli hizmet veren eğitim kurumumuz “BÜMED MEÇ” ailesinin  siz değerli üyelerine tüm 
kalbimle “MERHABA” diyorum.

“Her çocuk bizim için önemlidir ve her çocuk geleceğin bize emanetidir.” anlayışını benimsiyoruz. Bütün çocuklara hak 
ettikleri nitelikli bir eğitim ve öğretim ortamı yaratarak mutlu ve başarılı olmaları en büyük hedefimiz.

Yeni eğitim- öğretim yılında da sizlerle birlikte aynı yolda yürümeye devam edeceğiz. Çağı yakalayacak ve geleceğe 
güvenle bakacak bir nesil yetiştirmenin sorumluluğu içindeyiz.

Bunun temellerinin de erken yıllar eğitimi ile atıldığının hepimiz bilincindeyiz. Okul öncesi temel eğitiminin kalitesini 
belirleyen en temel unsurlardan biri çocukların gelişimsel ihtiyaçlarını karşılayacak bir yaklaşım ve eğitim programı ile, 
çocuklarımıza sevgi ile yaklaşan, nitelikli öğretmenlerimizle yeni döneme başlayacak olmanın heyecanını yaşıyoruz. 
Hepimizin çokça etkilendiği bir pandemi süreci yaşadık. Yeni dönemde sizlerin desteği, duyarlılığı ve aktif katılımınız 
ve işbirliğiniz ile mutlu, sağlıklı ve verimli bir dönem geçireceğimize inanıyoruz.

 İlk kez okula başlayan çocuklarımız burada yeni ailesine merhaba diyerek öğretmeni, sınıfı, sınıf arkadaşlarıyla bir 
arada olmanın heyecanını yaşayacak. Çocuklarımızın okula başladığı bu günler hayatlarının yeni dönemine alışmaya 
çalıştıkları ve bireysel hayatlarından ekip olmaya doğru ilerlemenin ilk adımlarını attıkları günlerdir.

Çocuklarımız ilk kez girdiği yepyeni bir ortamda, yeni insanlarla karşılaşmış olacak, dolayısıyla çocuklarımızın bu 
heyecanını ve kaygılarını doğal karşılamak gerekir. Bizler çocuklarımızın bu alışma sürecini rahatlıkla atlatabilmeleri, 
okul rutinine daha kolay ayak uydurabilmelerini sağlayacak bir uyum programı hazırladık.

Bu program doğrultusunda Tanıma-Tanışma –Kaynaşma Etkinlikleriyle öğretmenlerimizi, sınıftaki arkadaşlarımızı 
tanıyacağız, birlikte hareket etmeyi öğreneceğiz. Okulu Tanıma Etkinlikleriyle sınıfımızı, müzik ve resim dersliklerimizi, 
spor salonumuzu, bahçemizi, yemekhanemizi, toplantı ve gösteri salonumuzu tanıyacağız.

Yine oyunlarla sınıfta kullanacağımız araç gereçleri ve işlevlerini tanıyacağız. Böylece oynayarak eğlenerek hep birlikte 
mutlu bir başlangıç yapacağız.

 2022-2023 eğitim öğretim yılının kesintisiz, sağlıklı bir etkileşim içinde keyifli ve başarılı bir yıl olmasını diliyor, sevgi 
ve saygılarımı sunuyorum.

Sinem SELÇUKALP
Arnavutköy Okul Müdürü



Sevgili MEÇ Ailesi,
 
Bir çok hikayeyle yeni bir yıla daha başlıyoruz. Yeni başlangıçlar içerisinde; 
heyecan, mutluluk ve enerji barındırır. Bizler de içimizdeki bu güzel 
duyguları ve coşkuyu tüm MEÇ ailemize aktarmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. 
Eğitim öğretim yılı sonuna geldiğimizde her sene olduğu gibi bu sene de 
daha büyük ve güzel hikayelerle tamamlayacağımıza eminim. MEÇ Ailesi 
fertleri olarak, öğrencilerimize hayatın her alanında rehberlik edebilecek 
beceriler kazandırmayı hedefliyoruz. Bu becerileri kazandırırken de merak, 
sorgulama, araştırma gibi argümanlarımızı her zaman eğitim heybemizde 
bulunduracağız. 

Yeni başlayan yıl bir önceki yıl bildiklerimizin üzerine yeni bir tuğla 
koymamız gerektiğini bizlere her platformda göstermektedir. Çağın 
gereksinimlerini karşılayabilen, 21. yy. becerilerini hayatına entegre 
edebilen, dünya vatandaşı vizyonunu benimsemiş bireyler yetiştirirken, 
gerek bize gerekse bilim dünyasına nefer olan kişileri kendimize rehber 
ediniriz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ülkemizi aydınlığa çıkaran 
ilke ve devrimlerine sahip çıkan, yaşayan ve yaşatan çocuklar yetiştirmek 
en büyük hedeflerimizdendir.

Öğrencilerimizin akademik süreçlerinin takibinin yanı sıra; sanat, spor ve 
çeşitli kültürel etkinlikler anlamında da takibimizi sürdürmekteyiz. 
Öğrencilerimizin bireysel gelişimlerinde önemli bir kazanım olduğuna 
inandığımız sosyal etkinlik çalışmalarımız, kulüpler ve sosyal sorumluluk 
alanlarında aktif rol oynamayı sürdüreceğiz.
Beraber sağlıklı, mutlu ve huzurlu yaşayacağımız bir yıl dileklerimle…..

Ertan TÜRKER
Moda Okul Müdürü



Değerli Velilerimiz,
 
Her geçen yıl büyüyen kurumumuzun en yeni yerleşkesi olan Bahçeköy 
BÜMED Meç Okulları ile 2022/2023 Eğitim Öğretim dönemine heyecanla 
‘Merhaba’ diyoruz. Bu heyecan öğrencilerimizle uzun bir tatilin ardından 
buluşacak olmanın sevincini de arttırmaktadır. 

BÜMED MEÇ Okulları olarak 2022/2023 Eğitim-Öğretim dönemi için tüm 
hazırlıklarımızı tamamlamışken en büyük hedefimiz de sınırların hızla 
ortadan kalktığı, her gün biraz daha küreselleşen dünyamızda kendini 
ifade edebilen ve özgüven sahibi öğrenciler yetiştirebilmektir. Bunun da 
ancak mesleğini seven ve evrensel düşünebilen öğretmenlerle birlikte 
gerçekleşebileceğine inanmaktayız. 

Tüm bunların yanında bugünlerini ve yarınlarını bizlere emanet ettiğiniz 
en kıymetlilerinizin içlerindeki sevgiyi, çocukluğu her daim yaşatmak 
isteyen ve büyüyen eğitim kadromuzla da öğrencilerimizi sabırsızlıkla 
bekliyoruz. Sorgulayan, araştıran, eleştiren ve savunan eğitim modeli 
anlayışımızın tüm öğrencilerimizle başarıya ulaşacağımıza inanıyoruz. Ve 
bu konuda bizlere olan güveniniz için de teşekkür ediyoruz.

BÜMED MEÇ ailesi olarak sağlıklı, huzurlu ve güzel bir yıl geçirmeyi dileriz.

Yılmaz UÇAK
Bahçeköy Okul Müdürü



Çiğdem KAYA
Koşuyolu Okul Müdürü

Sevgili MEÇ Ailesi,
 
Yeni eğitim yılına başlamanın heyecanını ve öğrencilerimize tekrar kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 
Çocuklarınız eğitim hayatlarının en önemli adımlarını bizlerle atıyor. Bu sebeple son derece gururlu ve 
mutluyuz. Hiç kuşkunuz olmasın ki, yarının büyükleri olacak çocuklarımız, en büyük sorumluluğumuz 
olacaktır.

 BÜMED MEÇ okulları olarak; 21. yüzyılda, kendimizi süratle değişen, bilgi ve seçeneklerin şaşırtıcı
çeşitliliğiyle donanmış; ulusların ve insanların sağlıklı ilişkiler kurabilmesine muhtaç bir dünyaya, birlikte 
çalışmayı bilen, merak eden, araştıran, sorgulayan, eleştiren ve fikirlerini savunan, çok dilli evrensel 
değerle sahip genç bireyleri, hazırlama sorumluluğunu üstlenmiş durumda görüyoruz. Birincil görevimiz; 
öğrencilerimizi düşünsel-duygusal-bedensel açıdan bir bütün olarak en üst düzeyde geliştirmek; onları 
çağdaş değerlerle ve 21. Yüzyılın becerileriyle donatmak ve yaşama hazırlamaktır. Çocuklarımızın eğitim 
süreci boyunca sevgi ve saygı gören, sevgi ve saygı dolu, merak eden, araştıran, özgüvenli, mutlu bireyler 
olması esastır. Akademik programlarımız ve eğitim uygulamalarımızla tüm öğrencilerimizi hedefimiz 
doğrultusunda kucaklıyor ve yaşam boyu merak tutkusuna sahip olmalarını destekliyoruz. Merak, 
yaratıcılık ve üretim kültürünün en üst düzeyde işlendiği BÜMED MEÇ okullarında öğrencilerimiz; onlar için 
hazırlanan eğitici, yaratıcı ve keyifli eğitim ortamlarında güçlü ve dinamik akademik kadrosu eşliğinde; 
birlikte çalışma, yaratıcı düşünme, üretkenlik, problemleri tanımlama ve çözüm üretme yeteneklerini 
geliştirme fırsatı bulacaklardır. Çocuklarımız; akademik donanımlarını ve becerilerini geliştirirken aynı 
zamanda sosyal sorumluluk projelerine etkili biçimde katılacak, sanatsal, sportif ve inovatif etkinliklerle 
kendilerini geliştirecek ve hep gurur kaynağımız olacaklar. 

Her süreçte öğrencilerimizin yanında olacak her türlü sorunun üstesinden birlikte gelecek, hedeflediğimiz 
yaşam başarısına ulaşabilmeleri için takım olarak siz değerli velilerimizle birlikte en büyük destekçileri 
olacağız. Okulun ilk açıldığı gün sabah sabah başlayacak ilk ders ile çocuklarımızın hayatında yepyeni bir 
dönem başlayacak. 

Bu yolda hep birlikte olmak dileğiyle… Heyecan ve coşku ile başladığımız yeni akademik yılın hepimize 
sağlık, mutluluk ve başarı dolu günler getirmesini dilerim. 

Sevgi ve saygılarımla.



KURULUŞUMUZ
Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği (BÜMED), yaklaşık 18 bin üyesi ile 

Boğaziçi Üniversitesi camiasını bir arada tutmak, onlara hizmet vermek ve 

mezunlarının bir parçası olmaktan gurur duydukları üniversitelerinin gelişerek en 

üst sıralardaki yerini korumasına katkıda bulunmak üzere kurulmuştur. Bu amaçla 

Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği, eağitim kalitesini üniversite öncesine 

taşıyarak camiaya nitelikli eğitim verecek bir okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise 

kazandırmak amacıyla BÜMED Merak Eden Çocuk (MEÇ) Okulları’nı kurmuştur. 

BÜMED MEÇ Okulları, Arnavutköy, Moda, Bahçeköy ve Koşuyolu yerleşkelerinde 

hizmet vermektedir.



FARKIMIZ
BÜMED MEÇ Okulları olarak sınıf değil birey yetiştirmek üzere, öğrenci merkezli 

bir anlayışla yola çıktık. Bu amaçla, okulumuzun hem temel eğitim programı 

ve içeriği, hem de yabancı dil eğitim programı merak eden çocuklar yaratmak 

için özel olarak hazırlanmıştır. Tamamen kurumumuza özgü çalışmalar ile 

çocuklarımızın hayal dünyalarını geliştirmekte, sorgulama yeteneklerine hitap 

ederek onları araştırmaya yönlendirmekte ve yaratıcılıklarını beslemekteyiz.

MİSYONUMUZ
BÜMED MEÇ Okulları; merak eden, sorgulayan, özgün, özgür düşünen ve 

bu yüzyılın gerekliliği olan becerilere sahip bireyler yetiştirir.

BÜMED MEÇ Öğrencisinin;

Sorgulayan,

Araştırmacı,

Eleştirel ve analitik düşünme becerisine sahip,

Etkili iletişim kurabilen,

Özgüvenli,

Sosyal becerilerini geliştirmiş,

Yaratıcı,

Etik değerleri olan,

Doğa ile uyumlu,

Çok yönlü, kültürel farkındalığı ve donanımı yüksek bireyler olması 

hedeflenir.



Değerli Velimiz.

Veli El Kitabı, MEÇ Ailesi’nin bir parçası olan tüm veli ve
öğrencilerimizin okulumuzu, okulumuzdaki uygulamaları ve kuralları

tanımaları amacı ile hazırlanmıştır. 

Sağlıklı, mutlu ve başarılı bir öğretim yılı geçirmenizi dileriz.

Saygılarımızla,
BÜMED MEÇ Okulları
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2022 -2023
EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ 1. DÖNEM

2022 -2023
EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ 2. DÖNEM
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Magistum

E-Okul

Öğrenci-veli-öğretmen arasındaki günlük bilgi akışını sağlamak, öğrencilerimizin ders programı, ev, 
kulüp, etüt çalışmalarının takibi için Magistum okul yönetim sistemi kullanılmaktadır. Velilerimizin 
okuldan gelen tüm mail, duyuru ve mesajlarını her gün kontrol edip, gerekli durumlarda bu mesajlara 
cevap yazmaları ve çocuklarıyla ilgili paylaşmak istedikleri bilgileri iletmeleri gerekmektedir. 

app.magistum.com adresinden giriş yapabilirsiniz. Mobil cihazlarınıza Google Play ve App Store’dan 
“Magistum” adlı uygulamayı indirerek giriş gerçekleştirebilirsiniz. Kullanıcı adınız ve şifreniz sizlere 
iletilecektir. 

Sistemimizde yer alan bilgilerinizde değişiklik olması durumunda okul yönetimini yazılı olarak, 
bilgilendirmenizi önemle rica ederiz. 

Okuldan herhangi bir mail veya ekran mesajı alamamanız durumunda okul idaresini en kısa zamanda 
bilgilendirmeniz okul-veli iletişiminin sağlıklı olarak yürütülmesini sağlayacaktır. 
BÜMED MEÇ Okulları’nda tüm akademik ve idari kadro mail adresleri ad.soyad@mecokullari.k12.tr olarak 
düzenlenmektedir.

E-OKUL Velilerimiz öğrencilerimizin, devamsızlıklarını, ders programlarını ve notlarını E-Okul sistemi 
üzerinde T.C. kimlik ve okul numaraları ile giriş yaparak takip edebilirler.

MEÇ Bülten 
BÜMED MEÇ Okulları’nda velilerimiz haftalık olarak 
yapılanları bir arada inceleyebilmektedir. "Bu hafta neler 
yaptık?" temasıyla yola çıkarak hazırladığımız bültenler, 
ilkokul ve ortaokul seviyeleri için MEÇ BÜLTEN portalından 
yayınlanmaktadır. Sınıf bültenlerini ilgili okulların alt 
menülerinde inceleyebilirsiniz.
MEÇ Bülten’e sites.google.com/mecokullari.k12.tr/bumed-
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Stembox

Morpa Kampüs

İngilizce dersi müfredatına uygun, kazanım odaklı tasarlanan StemBox projelerini İngilizce derslerinde 
haftada 1 saat olarak çalışacağız. Öğrencilerimizin tasarım ve üretim becerilerinin gelişmesine yardımcı 
olacak olan projeler ile öğrencilerimize erken yaşta eleştirel düşünme, yaratıcılık ve problem çözme 
yetilerini aktarmayı hedefliyoruz.

Morpa Kampüs, ilkokul ve ortaokul öğrencileri ile öğretmenlerine derslerde destek olmak için 
hazırlanmış, MEB müfredatına uygun, binlerce içeriğin (konu anlatımı, çalışmalar, videolar, belgesel, 
çalışma yaprakları, deneyler, kitaplar vb. ) ve detaylı raporlamanın yer aldığı bir platformdur. Öğrencinin 
ilgisini çeken animasyonlu konu anlatımlarıyla dersi daha rahat anlatıp konunun pekiştirilmesini 
sağlamak, sınıf içi motivasyonu artıran eğlenceli ve interaktif etkinliklerden faydalanmak, 
öğrencilerimizle ev çalışmaları paylaşmak, dersleri daha eğlenceli hâle getirmek için eğitsel oyunlardan 
faydalanmak, yüzlerce kitaptan oluşan zengin bir içeriğe sahip e-kütüphaneden yararlanabilmek 
amacıyla kullanılmaktadır.

İlkokul 1. sınıflar için Okuma Yazmaya Hazırlık, Türkçe, Matematik ve Hayat Bilgisi derslerini, 2. sınıflar 
için Türkçe, Matematik, Hayat Bilgisi ve İngilizce derslerini, 3. Sınıflar için Türkçe, Matematik, Hayat 
Bilgisi, Fen Bilimleri ve İngilizce derslerini, 4. 5,6,7,ve 8. sınıflar için Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, 
Sosyal Bilgiler ve İngilizce derslerini kapsar.

Edusisco
Edusisco 2010 yılından bu yana Teknopark İzmir’de TÜBİTAK ve Teknopark projeleri yürüten, yapay zeka 
ile yenilikçi eğitim yazılımları ve içerikleri üreten bir eğitim platformdur. Platform fen bilimleri ve 
matematik derslerinde yapay zeka desteği ile her öğrencinin farklı ihtiyaçlarını göz önünde bulundurur, 
eğitimlerini uygun şekilde planlar, kişiselleştirilmiş çalışmalar yapmalarına olanak tanır. Platform Meb 
müfredatına uyumludur ve her seviyeye uygun testler, etkinlikler, soru çözüm ve konu anlatım videoları 
içerir. Edusisco okulumuzda tüm ortaokul seviyelerinde aktif olarak kullanılır. Platform üzerinden ev 
çalışması olarak uygun içerik yönlendirmeleri yapılır ve öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik üretilen 
farklılaştırılmış çalışmalar ders içerisinde sınıf içi çalışma olarak kullanılır.
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Sebitvcloud

Foldscope

SebitVCloud eğitim platformu öğrencilere okul dışında ve okuldan bağımsız olarak bireysel çalışma 
yapma olanağı tanıyan aynı zamanda öğretmenlerin öğrencilere ders içeriği, test, deneme sınavı vb. 
yönlendirmesini sağlayan bir eğitim platformudur. Öğrencilerin platformda yaptığı her işlem veli hesabı 
üzerinden velilere, öğretmen hesabı üzerinden öğretmenlere raporlanır. Öğrencilerin okulda 
bulunmadığı durumlarda öğretmenler her bir öğrenci için kişisel eğitim planı oluşturur ve öğrencilere 
yönlendirilir. SebitVCloud Türkiye geneli deneme sınavları okulumuzda düzenli olarak uygulanır, 
öğrenciler okulda bulunmadığı durumlarda bu sınavlara platform üzerinden online katılım gösterebilir. 

Foldscope taşınabilir cep mikroskobudur. Öğrenciler bu mikroskop sayesinde laboratuvar ortamına ve 
mikroskoplarına ihtiyaç duymadan bulundukları her ortamda inceleme yapabilir. Okulumuzda bu 
mikroskoplar orman derslerinde de aktif olarak kullanılır.

Rokodemi
Rokodemi platformunda bulunan içeriklerle öğrencilerimizin; içinde bulunduğumuz yüzyılın 
gereksinimlerini karşılayabilmelerini, günümüz ve gelecekteki problemler için daha olumlu ve geçerli 
çözümler üretebilmeleri konusunda yetkinliğe ulaştırmayı amaçlıyoruz. Rokodemi ders içerikleri 
öğrencilerimizin bilişim teknolojilerine ayrılan zamanını olabildiğince verimli kullanmak adına 
tasarlanmıştır.

Vex Robotics
Robotik derslerimizde kullanacağımız VEX IQ & VEX GO setleri ile Carnegie Melon Robotics Academi 
tarafından hazırlanan müfredat doğrultusunda STEM etkinliklerini gerçekleştireceğiz. VEXcodeIQBlocks 
programı ile öğrencilerimiz robotlarını kodlayacaklardır.
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Veli Görüşmeleri
BÜMED MEÇ Okulları olarak, belirlenen hedeflere ulaşmaktaki en büyük yardım ve desteğin 
velilerden alınacağı bilinmektedir. Bu nedenle okul ve aile iletişimi aşağıda belirtildiği 
şekilde sağlanmaktadır:

Her ders yılının başında yapılan Veli - Öğretmen Tanışma Toplantısı ile    
velilerimiz sınıf öğretmenleri ile tanışmakta, sene boyunca yapılacak    
etkinlikler, sınıf kuralları ve işleyişi ile ilgili merak edilen konular    
hakkında bilgi almaktadırlar.

Bireysel Veli - Öğretmen Görüşmeleri yılda iki kez düzenlenmektedir.
Velilerimiz öncesinde randevu alıp okula gelerek kurum öğretmenleri ve    
yöneticileriyle yüz yüze görüşme yapabilmekte; telefon ve e-posta    
yoluyla da iletişim kurabilmektedirler.

Aile Katılımı
BÜMED MEÇ Okulları aile ile işbirliğin öğrencilerin gelişimini olumlu olarak etkilediğinin 
bilincindedir. Ailelerin çocuklarının merak duygularını tetiklemek ve yaratıcılıklarını artırmak için 
okulun yaptığı çalışmaları yakından takip etmelerine, çocuklarının eğlenerek öğrenme 
isteklerine ve gelişimsel ihtiyaçlarına yanıt verebilmelerine olanak sağlamak amacıyla şu 
etkinlikler düzenlenmektedir;

Ailemle MEÇ’te (Okul Öncesi Sınıfları)

Portfolyo Sunumu

Veli Katılım Etkinliği (Okul Öncesi Sınıfları)

İlkokul Sene Sonu Proje Sunumu
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BÜMED MEÇ PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE
REHBERLİK BİRİMİ
BÜMED MEÇ Okulları Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi öğrenci odaklı, her 

çocuğun bireysel ihtiyaçlarının bilincinde olan, çocukların her birinin farklı 
becerileri olduğunu kabul eden bir bakış açısına sahiptir.
Okulumuzda Rehberlik ve Psikolojik Danışma Birimi, koruyucu önleyici ve 
gelişimsel rehberlik modelini temel alan bir yaklaşım ile çalışmaktadır.

HEDEFLERİ
PDR Birimi Olarak Öğrencilerimizin:
Kendileriyle ilgili farkındalık sahibi olması

Duygularını tanıması ve düzenleyebilmesi; düşüncelerini rahatlıkla, etkin bir 

şekilde ifade edebilmesi

Kendisi ve sosyal çevresiyle barışık hareket etmesi

Keşfetmeye, öğrenmeye ve deneyimlemeye açık olması

Sorumluluk bilincine ve problem çözme becerilerine sahip olması

Hayattan keyif alan, kendi kendine yetebilen, sağlıklı bireyler olarak yetişmeleri 

için profesyonel olarak destek verilmesi hedeflenir.
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Öğrenciye Yönelik Yapılan Çalışmalar
Aday öğrenci tanıma çalışmaları

Oryantasyon çalışmaları 

Bireysel öğrenci görüşme/değerlendirmeleri

Okul olgunluğu değerlendirmesi

PDR ders saati

Özel günler ve farkındalık çalışmaları 

Öğrenci gözlemleri

İhtiyaca yönelik kullanılan yöntem ve teknikler (Grup çalışması, mindfulness, 

çözüm odaklı bireysel görüşme, bilişsel davranışçı teknikler)

Veliye Yönelik Yapılan Çalışmalar
Veli Oryantasyonu

Veli Seminerleri

Aylık Veli Bültenleri

Bireysel Veli Görüşmeleri
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SAĞLIK HİZMETLERİ
BÜMED MEÇ Okulları’nın tüm yerleşkelerinde tam zamanlı olarak okul hemşireleri görev almaktadır. 

Öğrencilerin genel sağlık durumları ve olası rahatsızlık durumlarında sağlık birimi olarak veli 
bilgilendirmeleri okul hemşiresi ile birlikte öğretmenler tarafından yapılır.

Okullarımızda uygulanan sağlık prosedürleri ve veli bilgilendirmeleri aşağıdaki gibidir:

 Öğrencilerde ateş, kusma, ishal, ciltte kızarıklık, sürekli öksürük/burun akıntısı, soğuk algınlığı, 
gözde kızarma/akıntı, bulaşıcı hastalık görülmesi durumunda okula gönderilmemeleri, doktorlarına 
başvurmaları istenmektedir.

 Hasta çocuklarımızın hastalığının bulaşıcılığı geçene kadar evde dinlendirilmeleri uygun 
görülmektedir.

 İlaç kullanım saatlerinin evde oluş saatlerine göre ayarlanması tercih edilir. Ancak okul 
saatlerinde ilaç verilmesinin zorunlu olduğu durumlarda velilerimizin Veli Öğrenci ve İdari İşler 
Sorumlusu’ndan temin edebilecekleri ya da kendilerine e-postayla iletebileceğimiz “İlaç İzin 
Formu”nu doldurmaları zorunludur.

 Öğrencilerin getirdiği ilaçlar “İlaç İzin Formu” ile birlikte sabah okul hemşirelerine teslim 
edilecektir. İlacın takibinden okul hemşireleri sorumludur.

 Çocukların hastalık nedeniyle üç gün ve daha fazla devamsızlık yapması durumunda 
doktordan alınmış sağlık raporunun okula iletilmesi istenmektedir.

 Bulaşıcı hastalık belirtileri gösteren öğrencilerin okula gönderilmemeleri veya okul revirinden 
bu konularda arandıklarında bir an önce öğrenciyi okuldan aldırmaları konusunda velilerimizin 
işbirliği önemlidir. Diğer velilerimizi de bilgilendirebilmek amacı ile bulaşıcı hastalığı tespit edilen 
öğrencinin “Doktor Raporu”nu bir an önce okul revirimize ulaştırmaları istenmektedir. Evde tedavisi 
yapılan ve istirahat eden öğrenci velisinin hastalık sonrasında “okula devamında sakınca olmadığına” 
dair doktor raporunu getirmesi gerekmektedir. Bulaşıcı hastalık sonrasında sağlık raporunu 
getirmeyen öğrenci okula kabul edilmez.

 Rutin kontrollerde saç biti olduğu tespit edilen öğrencilerin en kısa sürede velisi tarafından 
okuldan alınması gerekmektedir.

 Saç biti olduğu tespit edilen öğrencinin velisi okul hemşiresi tarafından arındırma konusunda 
bilgilendirilir ve tam arındırılmadıkça öğrencinin okula getirilmemesi rica edilir. Konu ile ilgili tüm 
sınıfa İkampüs Öğrenci Bilgi Sistemi aracılığıyla bilgilendirme mesajı gönderilir.
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ÖZEL SAĞLIK DURUMLARININ 
BİLDİRİLMESİ
Özel sağlık durumları bulunan öğrencilerin (alerji, astım, geçirdiği ameliyat vb.) durumlarının okula 
bildirilmesi gerekmektedir. Bunun için hem Öğrenci Kayıt Formu’nun hem de Öğrenci Tanıma Formu’nun 
doldurularak okula kayıt sırasında teslim edilmesi zorunludur. Okul içinde yaşanan sağlık sorunları 
(hastalık, yaralanma, kaza vb.) veliye gün içinde telefon edilerek aktarılmakta ve konu eve öğrencinin 
çantasında gönderilen “Kaza ve Hastalık Raporu” ile de bildirilmektedir. Öğrencilerimiz okulda oldukları 
süre içinde adlarına düzenlenmiş olan ferdi kaza sigortasına tabidirler. 

NOT: İlaç kullanım formu ilk gün sizlere verilen dosyada yer almaktadır. 
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Yemek Hizmetleri 
Okulumuz “MARMARA GIDA” ile çalışmaktadır. Okulumuzda 
sabah beslenmeleri, öğle yemekleri ve  ikindi beslenmeleri  
verilmektedir. 

Yemekler aylık  olarak çocukların  gelişim  düzeylerine  göre,  
diyetisyen  kontrolünde  hazırlanan,  mevsiminde  tüketilecek 
meyve ve sebzelerden oluşmaktadır.

Temizlik ve Güvenlik
Okulumuzda temizlik ve hijyen kurallarına uyulmakta, düzenli 
olarak kontroller yapılmaktadır. Kullanılan bütün malzemeler 
uluslararası kalite standartlarına uygundur. 

Okulumuzun güvenliği özel güvenlik şirketi tarafından 
sağlanmaktadır. Ziyaretçilerin giriş ve çıkışları “Ziyaretçi Kartı” ile 
kayıt altına alınmaktadır. Okulumuzda düzenli olarak yangın ve 
deprem tatbikatları yapılmaktadır.

Öğrenci Taşıma 
Hizmetleri 
Milli Eğitim Bakanlığı ve UKOME (Ulaşım Koordinasyonu Merkezi) 
tarafından kuralları belirlenen hizmet tedarikçi firmalar tarafından 
sağlanır. Velilerimiz firma ile görüşerek hizmet alır.
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BÜMED MEÇ OKULLARI’NDA
EĞİTİM PROGRAMLARI

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI
Eğitim programımız, öğrencilerimizin gelişimlerini ve bilgilerini, aktif bir şekilde sosyal ve fiziksel 
çevreleriyle etkileşim içerisinde oluşturdukları görüşünü benimsemektedir. 
Akademik yaklaşımımızla ilgili önemli bir nokta, okulumuzda uygulanan ana dil ve yabancı dil 
programlarının birbirini destekler nitelikte olmasıdır. Bu amaçla İngilizce programı ve Türkçe 
programı sene boyunca iç içe geçmiş şekilde ve aynı eğitim yaklaşımlarıyla devam etmektedir. 
Türkçe programında olduğu gibi İngilizce programında da her yaş grubu için öğrenim kazanımları net 
bir şekilde belirlenmekte, yapılan tüm etkinlikler amaca yönelik ve dili sosyal olarak kullanmayı 
teşvik edecek şekilde tasarlanmaktadır.

Öğrencilerimizin gelişimi için belirlediğimiz hedefler 
ise;
 Çocuklarımızda öğrenme ve gelişim için gerekli olan merak, heyecan ve coşkuyu 
desteklemek.
 Problem çözme becerileri kazandırmak.
 Bireysel ve yaratıcı bir şekilde hem ana dilde, hem yabancı dilde kendini ifade etme 
becerilerini    desteklemek ve geliştirmek.
 Büyük ve küçük kas gelişimiyle birlikte sağlıklı bir fiziksel gelişim sağlamak.
 Öğrencilerimiz arasındaki işbirliğini, sosyal etkileşimi ve ilişkileri geliştirmek.
 Birbirine destek olan ve dayanışma içerisinde çalışmanın önemini kavrayan bir bilinç 
geliştirmek.
 Çocuklarımızda özsaygının ve özgüvenin geliştirilmesini sağlamak.
 Fiziksel ve sosyal çevresinin farkında, farklı görüş ve değerlere saygılı bireyler olarak olumlu 
bakış   açısına sahip olmalarını sağlamaktır.

OKUL ÖNCESİ İNGİLİZCE EĞİTİM PROGRAMI
BÜMED MEÇ Okulları’nın “çocuk odaklı” İngilizce programı, İngilizceyi ikinci dil olarak öğrenenlere 
yönelik olmakla beraber, okul öncesi dönemde çocukların, bir bütün olarak geliştiği bilinciyle 
hazırlanmaktadır. Okul Öncesi İngilizce eğitim programımızı oluşturmaktaki temel amacımız, 
çocuklarımızın İngilizce’yi severek öğrenmelerini sağlamanın yanı sıra, duygu ve düşüncelerini 
İngilizce olarak doğru ifade edebilecekleri temel iletişim becerilerini kazandırmaktır.

Programımız öğrencilerimizin dillerini, iletişim ve düşünme becerilerini geliştirmek amacıyla 
kullanmalarını teşvik etmektedir.
İngilizce derslerimiz, seçilen renkli ve görsel öğretim malzemeleri ve konular ile Türkçe müfredatı ile 
büyük ölçüde eşleştirilmiş olup, 
kalıpların ve sözcük dağarcığındaki kelimelerin içerik olarak doğru yerde kullanılmasına yönelik 
hazırlanmaktadır.
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SINIF İÇİ ETKİNLİKLER
Okul öncesi eğitim programı çocukların hayatlarıyla örtüştürebilecekleri, merak ve heyecan 
duygularını gelişimlerinin merkezine oturtabilecekleri 
5  ana tema üzerine oluşturulmuştur.

Okul Öncesi programımızda günlük rutin aşağıdaki gibi planlanmıştır:

      Karşılama, Çocuklarla ve Velilerle Selamlaşma
     Kahvaltı
     Türkçe/İngilizce Büyük Grup Zamanı (Beraber Zamanı)

Her çocuğun isminin söylendiği “Günaydın” şarkısıyla herkesin birbirini selamladığı ve güne 
başladıkları ders zamanıdır. Öğretmenin desteği ile çocuklar bir gün önce yaşadıklarını anlatır; 
takvim çalışması yapılır, planlanan gezi ve etkinliklerle ilgili bilgilendirme yapılır. Hava durumu, 
duygu çalışması ve sınıf kuralları çalışması yapıldıktan sonra, kimler burada kimler değil konuşulur 
ve daha sonra temayla ilgili parmak oyunları, tekerlemeler ve şarkılar söylenir.

Çocuklarla birlikte BMÖ (Biliyorum - Merak Ediyorum - Öğrendim) tablosu oluşturulur; küçük grup 
etkinliklerinde bu tablodan faydalanılır.

     PÇH-Planlama Çalışma Hatırlama 

Çocuklar ilgilerine göre planlama yapmakta ve ve hangi alanda hangi arkadaşları ile 
oynayacaklarını, isimlerini/resimlerini o alanın yanına yapıştırarak belirlemekte ve seçtikleri ilgi ve 
öğrenme alanlarına yönlendirilmektedirler.

Sınıf Alanları: Evcilik, sanat, yapı-inşa (blok), kitap (drama/hayal, su/kum, fen-doğa masası, masa 
üstü oyunları (yapboz, eşini bul, örüntü takibi vb.). Çocuklardan gelen isteklere göre veya ihtiyaç 
hissettiğinde oyunlarına katılır. Çalışma zamanı, bu çalışmaların doğasına, çocukların ilgi ve 
ihtiyaçlarına göre bahçede de yapılabilmektedir. Çocuklar çalışma zamanında yaptıkları çalışmaları 
değerlendirme zamanında büyük grupla paylaşır.

     Türkçe / İngilizce Küçük Grup Zamanı 

Çocuklara haftalık/aylık konu içindeki Küçük Grup Deneyimleri sunulur, belirlenen amaç ve 
kazanımlar üzerine çalışılır. Bilişsel, Dil, Sosyal-Duygusal, Psikomotor, Özbakım, Okuma-Yazma, 
Matematik vb. gelişimini destekleyen çalışmalar yapılır.

     BMÖ Tablosu - Biliyorum - Merak Ediyorum - Öğrendim

Çocukların konuyla ilgili neler bildiklerini anlamak için BMÖ tablosu kullanılır. ”Ne 
biliyorum?’”sorusuna verilen cevaplar öğretmenin bu konuyu çocuklara tanıtması ve planlama 
yapması için fırsat oluşturur. Bu girişle çocukların konuya ilgisi çekilir. Konu süresince çocuklardan 
gelen sorular tabloya not alınır ve çocuklar ile birlikte araştırılarak merak edilen konulara yanıt 
aranır. Konuyu tamamladıktan sonra BMÖ tablosunun en son kolonu ‘Ne öğrendim?’ kısmı 
çocuklarla birlikte doldurulur.



   Branş Dersleri 

Beden Eğitimi 
Müzik 
Drama 
Görsel Sanatlar
Hareket Eğitimi ( Tüm yaş grupları )
Mind Lab ( Anasınıfı ve Hazırlık grupları )

     Bahçe Zamanı

Çocuklarla ilgi ve öğrenme alanda yapılan 
etkinlikler bahçede de yapılır.
    

 Öğle Yemeği 
     Dinlenme Zamanı (Yuva sınıflarında uygulanır) 

Çocuklar sınıflarında sakin ve dinlenmelerini sağlayacak etkinliklere yönlendirilir. Uzanarak ya da 
oturarak kitap okuyabilir, müzik dinleyebilirler.
    

 TR/İNG Küçük Grup Zamanı 

Çocuklara haftalık/aylık konu içindeki Küçük Grup Deneyimleri sunulur, belirlenen amaç ve 
kazanımlar üzerine çalışılır. Bilişsel, Dil, Sosyal-Duygusal, Psikomotor, Özbakım, Okuma-Yazma, 
Matematik vb. gelişimini destekleyen çalışmalar yapılır.
     

Günü Değerlendirme 

Günün kapanışı ve ailelerle karşılaşma geçişinin çocuklar için daha kolay olması bir kitap, şarkı, 
parmak oyunu veya tekerlemeyle sağlanır. Bir sonraki gün için plan yapılarak, günün kapanış yapılır.
    

     İkindi Kahvaltısı 
     
     Okul Kapanış 
    
     Servislerin Hareket Saati



OKULA ALIŞMA SÜRECİ

BÜMED MEÇ Okulları, her öğrencinin kendi hızında okula alıştığının 
farkındadır. Bu nedenle okula başlama sürecini hem veli hem de çocuk için 
kolaylaştırmak ve olabildiğince rahat bir geçiş sağlamak için aşağıdaki 
süreç izlenmektedir:

  Veliler ve çocuklar okul açılmadan önce oryantasyon sürecinde okula gelerek 
sınıflarını, arkadaşlarını ve öğretmenlerini tanıma fırsatı bulmaktadırlar.

    Çocukların okula alışma süreçleri farklı olduğundan, okul açıldıktan sonra da  
okulda tüm programa katılmak yerine daha kısa sürelerle kalmaları, yaklaşık bir 
haftanın sonunda tüm programa katılmaları önerilmektedir.

   Alışma sürecinde, öğrencinin kendini rahat ve güvende hissettiği 
anlaşıldığında, veli önce kısa daha sonra uzun aralıklarla aşamalı olarak okuldan 
ayrılmaktadır.

   Veli ile çocuk arasında yapılan anlaşmalarla çocuğu okuldan alma zamanının  
saptanması ve bu anlaşmalara uyulması önem arz etmektedir.
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İLKOKUL
EĞİTİM PROGRAMI

İLKOKUL AKADEMİK PROGRAM
BÜMED MEÇ Okulları, Milli Eğitim Bakanlığı’nın genel amaç ve ilkeleri doğrultusunda, 
temel bilgi ve becerilere sahip, etkili iletişim kurabilen, özgür ve özgün düşünen bireyler 
yetiştirmeyi amaç edinmiştir. Ders programları okul içi program geliştirme çalışmalarıyla 
güçlendirilmektedir.

Öğrencilerimizin farklı özelliklere sahip bireyler olarak yetişmeleri için farklı öğrenme 
stilleri göz önüne alınmaktadır. Okulumuzdaki eğitim sisteminin temelini oluşturan bilim, 
sevgi ve hoşgörü ilkelerinin ışığında öğrencilerimize demokratik ve çağdaş bir eğitim 
ortamı sağlamaktadır.

Bu ortamda öğrencilerimiz hem bireysel öğrenme hem de ekip çalışması becerilerini 
kazanmakta, kendilerine sağlanan kulüp çalışmaları ile de ilgi duydukları alanlarda 
yeteneklerini geliştirmeye teşvik edilmektedir.
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İLKOKUL
EĞİTİM PROGRAMI

 Okulumuzda İngilizce eğitimi, ana dili İngilizce olan ya da 
İngilizceye anadile yakın bir düzeyde hakim olan 
eğitimciler tarafından hazırlanıp uygulanmaktadır. 
İngilizce dersleriyle öğrencilerimize Türkçe dışında başka 
bir dili kullanarak iletişim kurma becerisini kazandırmak 
amaçlandığından, İngilizce öğretiminde iletişimsel yöntem 
ile konu ve öykü odaklı bir öğretim programı 
benimsenmiştir.

İlkokul sınıflarında İngilizce dersi haftada 12 ders saatidir. 
Okulumuz tarafından "Farklılaştırılmış Öğretim" 
yaklaşımıyla hazırlanan hazırlanan İlkokul İngilizce 
Programı, öğrencilerimizin İngilizce becerilerini 
geliştirmeye ve ilk yıllarda oluşmaya başlayan sözcük 
dağarcığını zenginleştirmeye ve böylece kendilerini akıcı 
bir dille ifade edebilmelerini sağlamaya yönelik 
hazırlanmıştır. Müfredatımız, öğrencilerimizin 
kendilerinden emin ve etkili bir şekilde iletişim 
kurmalarına ve karşılaştıkları bilgileri, yazılı ve görsel basın 
ile farklı metinleri anlamanın ötesinde, keyif alarak 
yorumlama becerilerini geliştirmelerine de olanak 
vermektedir.

İLKOKUL İNGİLİZCE EĞİTİM PROGRAMI
BÜMED MEÇ ilkokul İngilizce programı okul öncesi programı ile birlikte bir bütünlük ve devamlılığa 
sahiptir. Öğrenci odaklı olarak hazırlanan ilkokul İngilizce programında temel amaçlarımız;

     İngilizceyi severek öğrenen,
     İngilizceyi yazılı ve sözlü kullanırken kendine güvenen,
     Avrupa Birliği standartları çerçevesinde CEF-A1 ve A2 düzeyinde,
     İngilizce konuşan,
     Okuduğunu ve dinlediğini anlayan,
     Yazılı anlatım becerileri olan,
     Farklı kültürleri ve yaşam biçimlerini tanıyan, anlayan ve farklı kültürlerle kendi kültürel
     özelliklerini karşılaştırma becerileri kazanan öğrenciler yetiştirmektir.
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ORTAOKUL
EĞİTİM PROGRAMI

BÜMED MEÇ Okulları önce okulöncesi ardından ilkokul ile başladığı eğitim yolculuğuna, kendi 
öğrencileriyle büyüyerek ortaokulla devam ediyor. Ortaokul eğitimimizde hedefimiz 
öğrencilerimizin; akademik, sosyal, fiziksel ve duygusal olarak donanımlı her zaman bilgiye 
dayanan gerçeğin peşinde koşan bireyler olarak yetişmelerini sağlayan bir “okul kültürü” 
yaratmaktır.

Öğrencilerimizin 21’inci yüzyıl becerilerini kazanmalarının yanı sıra evrensel değerleri 
içselleştirmeleri, mutlu, sağlıklı ve yaşam doyumu yüksek bireyler olmalarını öncelikle 
önemsiyoruz.

BÜMED MEÇ ortaokulunun eğitim anlayışı planlanırken; tıpkı anaokulumuz ve ilkokulumuzda olduğu 
gibi sırtımızı Boğaziçi Üniversitesi’nin köklü kültürüne ve bilimsel bakış açısına dayamaktayız.

BÜMED MEÇ Okulları; bilimsel süreçlerle desteklenmiş, araştırılmış, bilim insanları tarafından onay 
görmüş bir bakış açısını her zaman öncelikli tutmaktadır. Okulumuz, Boğaziçi Üniversitesi’nin 
değerli hocalarının katkısı ile müfredatını ve metodolojisini yapılandırmaktadır.

Ortaokulun ilkokul ve lise arasında çok özel bir dönem olduğunun bilinci ile öğrencilerimizin 
yeteneklerini ve becerilerini geliştirmeyi onları hayata hazırlamayı hedeflemekteyiz. BÜMED MEÇ 
eğitimcileri olarak bizler, her zaman olduğu gibi, yine önce öğrenci diyerek, her zaman 
çocuklarımızın biricikliğinin farkındalığı ile öğretmeye ve onlardan öğrenmeye, aynı zamanda 
bireyselliklerine saygı duymaya devam edeceğiz.

Okul öncesi ve ilkokulda benimsediğimiz vizyon, misyon ve değerlerimiz ortaokul öğrencilerimiz 
için de devam edecektir. Köklü bir okul kültürü oluşturmak ve MEÇ kültürünü öğrencilerimizin 
özümsemesini/benimsemesini sağlamak başlıca hedefimizdir.

Öğrencilerimiz 8’inci sınıfta, yaşadıkları dünyayı disiplinlere göre sorgulayıp analiz edebilen, 
bununla birlikte bütün olarak algılama ve muhakeme becerileri gelişmiş, entelektüel bakış açısı 
geliştirmiş, Türkçe ve İngilizcede kendisini yazılı ve sözlü doğru ifade edebilen bireyler olarak 
merkezi sınavlarda etkili sonuçlar alabilecek bilgi ve deneyime erişeceklerdir.
 
Öğrenmeyi öğrenebilen, sahip olduğu yeteneklerinin de bilinci ile akademik olgunluğa eriştikleri 
andan itibaren hayatın içindeki her türlü sınava hazır olmaları için gereken altyapılar oluşturulması 
hedeflenmiştir.
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BÜMED
MERAK EDEN ÇOCUK

ARNAVUTKÖY
ANAOKULU



GİZEM KÜLEKÇİOĞLU
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ
ANA SINIFI A
Ortaköy Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi ve 
Eğitimi bölümünden mezun oldu. Önlisans eğitimini Samsun Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi bölümünde tamamladı. Lisans 
eğitimine ise İstanbul Üniversitesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi bölümünde 
devam etmektedir. Meslek hayatında 6.yılı ve bu süre zarfında 
önlisans-lisans eğitimlerine ek olarak çocukların gelişimlerini desteklemek 
adına çeşitli eğitimlere katıldı. BÜMED MEÇ ailesinde ise 2.yılı olup BÜMED 
MEÇ Arnavutköy yerleşkesinde Sınıf Öğretmeni olarak görev yapmaktadır.

BÜMED MERAK EDEN ÇOCUK ARNAVUTKÖY ANAOKULU 
AKADEMİK VE İDARİ KADRO

ASLIHAN YERLİ
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ
YUVA-A 
Cağaloğlu Anadolu Meslek Lisesi'nde Çocuk Gelişimi bölümünden mezun 
olduktan sonra,  İstanbul Aydın Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği 
Bölümünde lisans eğitimini tamamladı. Çeşitli devlet ve vakıf okullarında 
görev yaptı. Mesleğinde 9., MEÇ Ailesinde ise 4. yılı olacaktır. BÜMED MEÇ 
Arnavutköy yerleşkesinde Okul öncesi öğretmeni olarak görev yapıyor.  

SELDA ÖR
iLKOKUL MÜDÜR YARDIMCISI VE REHBER ÖĞRETMEN
2010 yılında Maltepe Üniversitesinde Psikoloji alanında lisans eğitimini 
bitirmiştir. Lisans eğitiminde, Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfıyla 
beraber proje gönüllüsü olarak çalışmış olup, 2013 yılında Okan 
Üniversitesinde Gelişim Psikolojisi yüksek lisansını tamamlayarak Uzman 
Gelişim Psikoloğu unvanını almaya hak kazanmıştır.  2016 yılında ise, 
pedagojik formasyon sertifika programını tamamlamıştır. 
2010 yılından itibaren farklı kurumlarda okul rehberliği ve yöneticilik 
pozisyonlarında görev almıştır. Çocuk değerlendirme testleri, gelişim testleri, 
çocuk yogası eğitmenliği gibi mesleki olarak birçok eğitim ve sertifika 
programına katılım sağlamıştır. Bunlara ek olarak “Disleksi Eğitici Eğitimi”, 
“Özgül Öğrenme Güçlüğü” batarya eğitimi ve “Weschler Çocuklar için  Zeka 
Ölçeği (WISC-4)" eğitimlerine  katılmış olup, çocuklarla bire bir çalışmalar da 
yürütmektedir. 
Mesleğinde 12. yılını dolduran Selda ÖR, 2021-2022 eğitim öğretim yılı 
itibariyle BÜMED MEÇ Okulları Arnavutköy yerleşkesinde İlkokul Müdür 
Yardımcısı ve Rehber Öğretmen olarak görev yapmaktadır. 
Okul rehberliği olarak temel amacı;  sosyal-duygusal alanda gelişmiş, kendi 
kendine yetebilen, duygularını tanıyan, regüle edebilen ve problem çözme 
becerilerine sahip çocuklar yetişmesine katkıda bulunmaktır.
Sağlıklı kişilik gelişiminin temellerinin atıldığı, çocuklardaki gelişimin en hızlı 
olduğu dönem olan 0-6 yaş arası dönemi özellikle önemsemekte, çocuğun 
gelişiminin bire bir takip edilmesine, şeffaf geri bildirim verilmesine 
inanmaktadır ve çalışmalarını da bu doğrultuda sürdürmektedir.
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TATYANA BUDAK
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ
ANA SINIFI B 
İstanbul Kavram Meslek Yüksek Okulu Çocuk Gelişimi Bölümü’nden mezun 
olduktan sonra Boğaziçi Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi Uygulama Biriminde 
staj yaptı. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi “Çalışma Ekonomisi ve Endüstri 
İlişkileri” alanında eğitimini tamamladı. AÇEV ve Minik Tema Vakfı’nda 2 yıl 
boyunca gönüllü olarak görev aldı. Öğrencilik zamanlarında 3 yıl part-time 
ahşap oyuncak tasarımı üzerine çalıştı. Çocuklar ile birlikte belirlenen zaman 
aralıklarında boyama etkinliklerinde eğitmenlik yaptı. Çocuk Yogası 
eğitmenliğine devam ederken aynı zamanda Nefes ve Yaşam koçluğu da 
yapıyor.  Mesleğinde 11. , MEÇ Ailesi’nde 9. yılını dolduruyor. BÜMED MEÇ 
Arnavutköy yerleşkesinde Sınıf öğretmeni olarak görev yapıyor.

HATİCE DÜZ
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ 
HAZIRLIK-A
İstanbul Aydın Üniversitesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümünden mezun 
olduktan sonra Eskişehir Anadolu Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği 
Bölümü’nde lisans eğitimini tamamladı. Devlet okullarında 5 yıl çalıştıktan 
sonra, özel okullara geçiş yaptı. Mesleğinde 18. yılı, MEÇ Ailesi’nde 8. yılı 
oluyor. BÜMED MEÇ Arnavutköy yerleşkesinde Sınıf öğretmeni olarak görev 
yapıyor. 

SİNEM BAŞMAN
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ
HAZIRLIK-B
Küçükköy Kız Meslek lisesini bitirdi. Üniversitede "Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 
Bölümü" ve "Türk Dili ve Edebiyatı" bölümlerini bitirdi. Çeşitli özel okullarda 
görev aldı. Meslek hayatı süresince çeşitli eğitimlere katıldı. Son dönemlerde 
İstanbul İşletme Enstitüsünün "Eğiticinin Eğitimi" ve "Diksiyon Eğitimi" 
sertifikalarını aldı. Ayrıca oyun terapisi ve çocuk resim analizi gibi eğitimlerini 
sertifikalarına ekledi.  Mesleğinde 17. yılı, MEÇ Ailesi'nde 4. yılı oluyor. 
BÜMED MEÇ Arnavutköy yerleşkesinde Sınıf öğretmeni olarak görev yapıyor.

KÜBRA BURAN
1/A SINIF ÖĞRETMENİ
Elazığ Fırat Üniversitesi’nden 2015 yılında mezun oldu. Mesleği ile ilişkili 
olarak TUBİTAK’ın üst düzey düşünme becerileri eğitimini tamamlayıp soru 
yazma grubunda aktif olarak çalışmaktadır. Yaratıcı Drama ve Kodlama
eğitimine devam etmekte ve 2. Adım Uygulayıcı Sertifikasına sahiptir. 2015 
tarihinden itibaren sınıf öğretmeni olarak başladığı görevine BÜMED MEÇ
Okullarında devam etmektedir.
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GİZEM NUR ŞENGÜL
2-A SINIF ÖĞRETMENİ 
Babaeski Anadolu Lisesi’nden mezun olduktan sonra lisans eğitimini 
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği bölümünde 
tamamladı. Meslek hayatına 2013 yılında başlayarak, 8 yıldır farklı özel 
okullarda görev yaptı. BÜMED MEÇ ailesinde ikinci yılı olup, BÜMED MEÇ 
Arnavutköy yerleşkesinde Sınıf Öğretmeni olarak görev yapıyor. 

NUR ALEYNA EROĞLU
YARDIMCI ÖĞRETMEN
Rüştü Akın Mesleki ve Anadolu Lisesi’inden mezun oldu. Okul sürecinde 
mesleki stajını tamamladı. Mesleğinde 3. yılı , MEÇ Ailesi’nde 2.  yılını 
dolduruyor.  

CANSEL TAŞYUMRUK
YARDIMCI ÖĞRETMEN
Rüştü Akın Mesleki ve Anadolu Lisesi mezunu. Yine aynı okulda mesleki 
stajını tamamladı. Mesleğinde 4. yılı , MEÇ Ailesi’nde 3.  yılını dolduruyor.  

TAYEBEH YOUSEFİ
(NEGIN)
ENGLISH TEACHER
HAZIRLIK -B
Negin was born in 1990 in Iran. She received her bachelor degree in painting 
from Art and Architecture University of Tehran and taught fine arts and crafts 
to kids and teenagers for 3 years in Iran. In 2015, she moved to Istanbul 
starting her career as an English teacher with two certificates in teaching 
both adults and young learners. Since then she has been working in private 
schools in Istanbul just to keep working with kids and stay in the educational 
field.
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CANDAN YÜCEYILDIZ
İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ
HAZIRLIK-A
Ms Candan was born in Eskisehir in 1981 where she grew up and studied 
then she went to England for her further education. Her enthusiasm for 
English started at the age of four , her family hired private tutors , then she 
started private English language schools. She loved the English language and 
literature therefore she decided to become an English teacher. She is a 
graduate of Anadolu University Education Faculty English language teaching. 
Her passion towards learning and teaching English is contagious. Her motto 
is 'English is a living thing, you gotta live it to learn it'.
She strongly believes that English is not a subject lesson to be learnt or 
taught, in this era it’s a vehicle to reach information that we need. She’s also 
interested in children’s learning physiology and teaching methodologies to 
young learners, therefore she thinks that each child is unique and teaching 
should be adapted accordingly to the child's needs. She has many other 
certifications in young learners language learning approved by Cambridge 
University. ( CELT-Primary and TESOL ) She has been teaching for 15 years and 
is planning on continuing for many more years. She is eagerly waiting to 
meet you!

EMİLY YİĞİT
İLKOKUL İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ
Emily is a native Australian English teacher who has been actively teaching 
for seven years and majoring in Child Development and ESL teaching. She is 
an enthusiastic, dedicated student focused professional that loves history, 
travelling, learning about different cultures and trying new cuisines.

ALEYNA KÜÇÜKDAĞ
İLKOKUL İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ
Aleyna graduated from Boğaziçi University, Foreign Language Education 
Department. She has an interest in languages. Apart from English, she has 
been learning Spanish and French. She spent one semester in Spain with the 
Erasmus Program. She knew that she wanted to be a teacher from an early 
age. 
These two interests combined made her choose English Language Teaching 
for her bachelor’s degree. Last year, she did her practice teaching in BÜMED 
MEÇ Schools. This year will be her first official year in BÜMED MEÇ Schools. 
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GÖKÇE AKBIYIK
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KOORDİNATÖRÜ / ÖĞRETMENİ
Bilgi Teknolojileri & Programlama ve Yönetim Bilişim Sistemleri 
bölümlerinden mezun oldu. Kodlama ve Maker eğitmen eğitimlerini 
tamamladı. Bilişim teknolojileri öğretmenliği, eğitim teknolojileri yöneticiliği, 
maker & kodlama eğitmenliği yaptı. Mesleğinde 18. yılını doldurmaktadır. 
2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı itibariyle MEÇ Ailesi’ne katıldı. BÜMED MEÇ 
Okulları’nda Eğitim Teknolojileri Koordinatörü ve Bilişim Teknolojileri 
Öğretmeni olarak görev yapmaktadır.

BENAN ARSLAN
BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENİ
Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümünü bitirdi. Marmara 
Üniversitesi Sağlık Ana Bilim Dalı Spor Yönetimi Bölümünde Yüksek Lisans 
yaptı. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesinde Pedagojik ve 
Formasyon eğitimini aldı. 18 Yıl Profesyonel voleybol oynadı. Voleybol 3. 
Kademe Antrenörlük belgesine sahiptir.
Marmara Üniversitesi Lisans eğitiminde Voleybol ana branşının yanında Tenis 
ve Yüzme branşlarında yardımcı ihtisas eğitimi aldı.Marmara Üniversitesi'nde 
Oryantiring ve Tracking  Eğitimi aldı. 2015’te Türkiye Cimnastik Federasyonu 
Pilates Eğitmenliği sertifika programını bitirdi.                                                                              
Bümed Meç Okulları BÜMED MEÇ Arnavutköy yerleşkesinde 4. yılını 
dolduracaktır.        

NAZLI BİLGİN
UYGULAMALI DERSLER KOORDİNATÖRÜ / MÜZİK ÖĞRETMENİ
Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi'nde başladığı müzik eğitimine İnönü 
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Programı Piyano-Şan 
Bölümü'nde devam etti. 2009 yılında New York'ta The Ari Roland Jazz Quartet 
üyeleri ile caz vokal üzerine çalışmalar yaptı. Mezun olduktan sonra İstanbul 
Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Opera Anasanat Dalı'nda iki 
yıl daha eğitimine devam etti. Müzik eğitimi ve öğretmenlik kariyerine 
devam ettiği bu süreçte Orff Eğitimi, Beden Perküsyonu Eğitimi ve Sınıf 
Yönetiminde Drama Eğitimi alanında da yetkinlik alan öğretmenimiz, 
yetiştirmiş olduğu piyano öğrencilerinin London College of Music ve Trinity 
College London sınavlarında almış olduğu birincilikler sayesinde LCM Uzman 
Çalıştırıcılığı elde etti. Öğrencileri ile katıldığı yurtiçi ve yurtdışı koro 
festivallerinde birçok birincilik ödülü kazandı. 2021 yılında Altınbaş 
Üniversitesi’nden Uluslararası Müzik Terapistliği Sertifikası’nı aldı. Aynı 
zamanda Vokal Akademi Pop Caz Korosu çatısı altında koristlik ve Federal 
Akademi’de seslendirme-dublaj sanatçılığı yapan öğretmenimiz, üç yıldır 
BÜMED MEÇ Okulları’nda görev yapmaktadır.
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ŞEHNAZ SARRAÇ
DRAMA ÖĞRETMENİ
Ortaokul yıllarında tiyatro ile tanıştı. Yunus Emre Kültür Merkezi'nin açmış 
olduğu tiyatro sınavını kazanarak tiyatro eğitimini tamamladı. Çağdaş Drama 
Derneği'nin Yaratıcı Drama Liderliği Programını bitirdi. Luciano logna “Forum 
Tiyatro” çalışmalarına katıldı. Orff Schulwerk İlkokul ve okul öncesi 
çocuklarına yönelik orff atölyelerine katıldı. Pera Müzesi'nde, Üsküdar 
Kaymakamlığı İlçe Eğitim Müdürlüğü' nde, birçok üniversite ve özel okullarda 
yaratıcı drama çalışmaları gerçekleştirdi. Çeşitli reklam ve sinema filmlerinde 
yer aldı. Özel tiyatrolarda görev alarak çocuk oyunlarında oyunculuk ve 
yönetmenlik yaptı. Seslendirme çalışmaları gerçekleştirdi. Özel okullarda 
yaratıcı drama ve tiyatro eğitmenliğine halen devam etmekte olup Çağdaş 
Drama Derneği eğitmenleri arasındadır.

SHABNAM BARZGARIAHRANJANI
ENGLISH TEACHER
ANA SINIFI - B
Originally from Iran. She received a Bachelor's Degree in  English translation 
and a Master holder in Teaching English As a Foreign Language. She’s thrilled 
to say this is her 11th year of teaching English to kids. She found her passion 
for teaching when she was in high school and she has been teaching since  
2011. She is patient, clear, and persevered, and always empowers her 
students to speak English confidently and fluently. She has enough 
experience teaching many students with various interests and reasons to 
learn English. She enjoys traveling to get to know different cultures, and 
teaching is always her passion. She uses Communicative Approach in her 
teaching which is creating an authentic context for kids to learn a language 
while playing and having fun. She is so happy to find herself in  BÜMED MEC 
schools this year.

STEPHEN ONOMO OMOVUSU
ENGLISH TEACHER
Stephen is a Nigerian who has been teaching the English language for the 
past five years in Turkey. He grabbed his bachelor’s degree in 2014 from 
Houdegbe North American university in the republic of Benin in West Africa 
with a major in Mass communication and received a Masters degree from 
Cyprus International University from the Turkish Republic of Northern  Cyprus 
in 2017 with a major in Communication and Media Studies. He started 
working as an English teacher in the republic of Turkey in 2017 and has been 
teaching all age groups from preschool to high school. He is well experienced 
in his field and has built interesting communication skills for all of his 
students. He also has a TESOL certification to teach English language to 
speakers of other languages and he has been applying all the creative skills 
he has acquired to teach and educate his students on their different level of 
education and understanding. Stephen is a passionate teacher, he is 
ambitious and very much open to new ideas to improve himself and career.  
He is also an educational consultant with a registered company in 

BENAN ARSLAN
BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENİ
Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümünü bitirdi. Marmara 
Üniversitesi Sağlık Ana Bilim Dalı Spor Yönetimi Bölümünde Yüksek Lisans 
yaptı. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesinde Pedagojik ve 
Formasyon eğitimini aldı. 18 Yıl Profesyonel voleybol oynadı. Voleybol 3. 
Kademe Antrenörlük belgesine sahiptir.
Marmara Üniversitesi Lisans eğitiminde Voleybol ana branşının yanında Tenis 
ve Yüzme branşlarında yardımcı ihtisas eğitimi aldı.Marmara Üniversitesi'nde 
Oryantiring ve Tracking  Eğitimi aldı. 2015’te Türkiye Cimnastik Federasyonu 
Pilates Eğitmenliği sertifika programını bitirdi.                                                                              
Bümed Meç Okulları BÜMED MEÇ Arnavutköy yerleşkesinde 4. yılını 
dolduracaktır.        



DİDEM COŞKUNDERE
GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMENİ
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-iş Öğretmenliği 
Bölümü’nden 2011 yılında mezun oldu. Daha sonra 2022 yılında Bahçeşehir 
Üniversitesi Eğitim Teknolojisi Bölümünde Yüksek Lisans Eğitimini tamamladı. 
Bu sene kendi sergisine hazırlanmaktadır. İç Mimarlar ile dekorasyon, tuval 
ve duvar boyama alanlarında ortak çalışmakta olup, mesleğinde 10. yılını 
sürdürmektedir. BÜMED MEÇ ailesinde ilk yılıdır.

FİDAN SOLMAZ
PRESCHOOL COORDINATOR
Fidan Solmaz was born in Germany in the year of 1987 and holds a bachelor 
degree in English Language and Literature. She has attended a Master of Arts 
class in English Literature at Boğaziçi University. She received her 
pedagogical certificate for English Teaching from Yıldız Teknik University. 
Having been to several countries such as the USA, Morocco, Germany, 
Switzerland, China and Italy, she worked with many age levels differing from 
young learners to adults. Fidan has attended and conducted several seminars 
and workshops on Kindergarten Education, Finnish Education and Pedagogy 
as well as Child Development. She has given teacher trainings on "Literature 
Based Curriculum '' and "Play Based Learning" focusing on the philosophy 
and differences between the notions of play and game and  has been writing 
books for young learners. This will be her fifth year at BÜMED MEÇ Koşuyolu 
as a Coordinator of the Turkish and English Department in Preschool."

SAMET BAYDAR
SATRANÇ
Samet Baydar Türkiye Satranc Federasyonu antrenörlük belgesi ve Milli 
Eğitim bakanlığı usta öğretici belgesine sahiptir. 2015 yılında mesleğe 
başlamıştır. Çeşitli anaokullari kolejler ve devlet okullarinda ders 
vermektedir.

BÜMED MERAK EDEN ÇOCUK ARNAVUTKÖY ANAOKULU 
AKADEMİK VE İDARİ KADRO

ÖZLEM ELGİN
DANS ÖĞRETMENİ
İlk dans eğitimine 2006-2010 yıllları arasında  İstanbul Çağdaş Halk Dansları 
Topluluğunda başlamıştır.  2011 yılından bu yana İstanbul Kadiköy Kafkas 
Kartalları Topluluğunda profesyonel olarak dans etmektedir. Türk Halk 
Oyunlari Federasyonu 2. Kademe Antrenör olarak Eğitmenlik görevimini 8 
yıldır sürdürmektedir.
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ÖZLEM YAVUZ
İDARİ İŞLERİ SORUMLUSU
1983 doğumlu, Açık Öğretim Lisesinden mezun oldu. Bir çok kuruluşta farklı 
alanlarda görev almıştır. 2019-2020 eğitim öğretim yılında MEÇ Ailesinde  4. 
yılı olacaktır. 2020-2021 yılı itibariyle BÜMED MEÇ Arnavutköy yerleşkesinde 
İdari işler sorumlusu olarak görev almaya başlamıştır.

K. TUNAHAN OFLAZ
ACİL TIP TEKNİKERİ/PARAMEDİK
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü
bitirdi. Acıbadem Hastanesi ve Fatih Sultan Mehmet Hastanesinde stajlarını
tamamladıktan sonra Ataşehir Spor Sağlık Yetkili Sorumlusu olarak çalışmıştır.
Acıbadem Mobil Ambulans-Paramedik unvanıyla görev aldı. 2021-2022 
eğitim öğretim yılı itibariyle BÜMED MEÇ Okulları Arnavutköy
yerleşkesinde Acil Tıp Teknikeri/Paramedik olarak göreve katılmıştır.



BÜMED MERAK EDEN ÇOCUK 
ARNAVUTKÖY ANAOKULU OKUL KURALLARI

Kurumumuzda okul-veli iletişimine çok önem verilmektedir. Değerli velilerimizin okul-veli 
iletişim süreçlerine katılmaları beklenmekte ve eğitim sistemimizin düzeni için aşağıdaki 
konulara dikkat etmeleri önemle rica edilmektedir:

Öğrencilerin okula zamanında gelmelerine ve devam durumlarına özen göstermek,

Gün içinde öğrenci hakkında bilgi almak istenildiğinde İdari İşler ile görüşmek,

Öğretmenlerle bireysel görüşmeleri randevu saatlerinde gerçekleştirmek,

Veli toplantılarına katılmak, aksi durumlarda okulu bilgilendirmek,

Okuldan gelen yazılar ya da k12Net Öğrenci Bilgi Sistemi’nden gönderilen mesajları     
okuyarak geribildirimi olanları 

Zamanında yanıtlamak ve okuduğunu belirtmek,

Okula gelindiğinde, eğitim sırasında sınıflara girmemek,

Kimlik ve adres değişikliklerini İdari İşlere zamanında iletmek,

Öğrencilerin kendi eşyalarının sorumluluğunun kendilerine ait olduğunu bilmelerini 
sağlamak,

Okul idareci ve öğretmenlerine, hiçbir surette maddi değeri olan hediyeler vermemek,

Okulun görüşünü almadan okul etkinlikleri ile ilgili fotoğrafları medya ve sosyal medyada 
paylaşmamak,

Öğrencilerin doğum günleri kendilerini özel hissedecekleri şekilde sınıflarında 
kutlanmaktadır, bu kutlamalar veli katılımına açık değildir. Sınıflarımızda öğrencinin 
doğum gününde o günün anlam ve önemi için bir taç hazırlanır ve sınıfla beraber doğum 
günü şarkısı söylenir. Veli katılımına açık olmayan bu günlerde okula pasta ve ikram 
getirmemek,

Alerjisi olan öğrencilerimizin sağlığını gözetmek amacıyla okula ve servise paketli yiyecek 
veya içecek göndermemek (tüm öğrencilerimizin),

Velinin öğrenciyi alacağı durumlarda güvenlik personeline Veli Giriş Kartını göstererek 
okula giriş yapmak,

Öğrencilerin, servislerdeki güvenliği, düzeni ve zamanlamaya uymak için oluşturulmuş 
kriterler doğrultusunda hareket etmelerini sağlamak,
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Servis kullanmayan öğrencilerin velileri tarafından en geç 15.50’de okuldan alınması 
gerektiğini bilmek,

Hazırlık, anasınıfı ve yuva gruplarındaki öğrencilerimizin yanında en az iki takım yedek  
kıyafet ve iç çamaşırı bulundurması,

Kıyafetlerin kaybolmaması veya karışmaması amacıyla etiketlerine isim yazmak,

Okul öncesi gruplarında okulda kullanmak üzere okul ayakkabısı getirmek,

Yağmurlu günlerde kullanılmak üzere yağmur botu ve yağmurluk getirmek,

Yoğun kar yağışı durumunda İstanbul Valiliği tarafından bildirilen kar tatili geçerli 
olacaktır. 

Televizyon, radyodan ve benzeri kanallardan okulların  tatil edilmesine ilişkin 
açıklamaları takip etmeniz önemlidir.

Öğrencilerimizin okula ulaşmaları sonrasında duyurulan tatil durumlarında mümkün olan 
en kısa sürede 
Valiliğin aldığı karar sizlere SMS ve mail yoluyla duyurulur.
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YUVA

İLKOKULHAZIRLIK

ANASINIFI



YUVA GEZİ PROGRAMI

ANASINIFI GEZİ PROGRAMI
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HAZIRLIK GEZİ PROGRAMI
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1. SINIF GEZİ PROGRAMI

2. SINIF GEZİ PROGRAMI


