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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 MODA İLKOKUL 
AKADEMİK VE İDARİ KADRO

HİLAL AYDINLIOĞLU
MÜDÜR YARDIMCISI
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ / ANASINIFI - B
Aydın Üniversitesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü’nden mezun oldu. 
Anadolu Üniversitesi Sosyal Hizmetler 4.sınıf öğrencisidir. 19 Yıllık Eğitimci 
geçmişinde bir çok eğitim seminer ve sertifika programlarına katıldı. 15 yıl 
boyunca modern dans ile ilgilendi. Özel ve devlet okullarında farklı yaş 
gruplarına öğretmenlik yaptı. BÜMED MEÇ Okullarında okul öncesi öğretmeni 
olarak başladı. MEÇ okullarında öğretmenliğine devam ederken, 2022-2023 
eğitim öğretim yılı itibariyle BÜMED MEÇ Okulları Moda Yerleşkesinde müdür 
yardımcısı görevine atandı.

BERNA ÖZERDEM 
PRIMARY SCHOOL ENGLISH COORDINATOR 
She graduated from Ankara University, Department of English Language and 
Literature. She received her pedagogical formation certificate from 
Hacettepe University. She has twenty three year experience in education and 
this is her 8th year at MEÇ. She is the Foreign Languages Coordinator at 
BÜMED MEÇ Schools.

CANSIN SEDA USANMAZ
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ / YUVA SINIFI
İstanbul Üniversitesi Çocuk Gelişim bölümü mezunu. İki çocuk annesi. 
Boğaziçi üniversitesi okul öncesi kurumda 2015-2016 yılında staj yaptı. 
Meslekte 5. BÜMED MEÇ Okullarında 1.yılı. Alternatif Eğitimler ve Felsefe ile 
ilgileniyor. 3 yıl sürecek olan Eğitim Sanatı Dostlar Derneğinin ‘Waldorf 
Pedagojisi’ eğitiminde 1.yılını tamamladı.P4C ‘Çocuklarla ve topluluklarla 
felsefe’ eğitimini bu yıl tamamladı. Judith Malika Libarman’ın Anlatma 
Okulunda ‘Hikaye Anlatıcılığı’ eğitimine devam ediyor.

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."
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KÜBRA ÖZTÜRK
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ / YUVA SINIFI
İstanbul Üniversitesi Çocuk Gelişimi bölümünden mezun oldu. İstanbul 
Üniversitesi’nde okurken aynı zamanda Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nde 
Sosyal Hizmetler bölümünü yan dal olarak bitirdi. Aile ve sosyal politikalar 
bakanlığına bağlı Beyoğlu SHM’de bir yıl sosyal hizmet stajını tamamladı. Lise 
eğitiminden bu yana  beş yıllık staj geçmişi, 6  yıllık öğretmenlik (dört yıl 
özel, iki yıl devlet kurumu) tecrübesi mevcuttur. Yedi yıl özel bir kulüpte 
basketbol oyuncusu olarak yer aldı. Bir sene boyunca yardımcı basketbol 
antrenörü olarak çalıştı. Sınıf öğretmenliği yapmadan önce tanılı özel çocuklar 
için, çeşitli kurumlarda gölge öğretmen olarak çalıştı. Eğitimde fırsat eşitliğini 
savunan biri olarak, Piktes Dezavantajlı Çocukların eğitime entegrasyonu 
projelerinde yer almıştır. Eğitim desteğine ihtiyaç duyan özel gruptaki 
çocukların eğitime ulaşması özel ilgi alanıdır. Bu konuda birçok eğitim, 
seminer ve projeye katılır. Meslekte  6,  MEÇ ailesinde 3.yıIıdır. 

MERVE KEÇECİ
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ / ANA SINIFI - A
Kavram Meslek Yüksek Okulu Çocuk Gelişimi ve Eğitimi bölümünden mezun 
oldu. Özel okullarda farklı yaş gruplarında öğretmenlik yaptı. 2018 yılında 
İstanbul Üniversitesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi bölümüne başlayarak eğitimini 
lisans olarak tamamlamaktadır. ilgi alanları arasında Drama, seslendirme ve 
tiyatro yer almaktadır. Evli, bir çocuk annesi. Meslekte 13. BÜMED MEÇ Moda 
ailesinde ikinci yılı.

CANSU GÜL 
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ / HAZIRLIK
 Atatürk Üniversitesi  Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü mezunu. İstanbul 
Üniversitesi Çocuk gelişimi ve Eğitimi bölümünü lisans olarak 
tamamlamaktadır.  2013 yılında Geleneksel topaç oyun atölyesinde lider 
öğretmenlik yaptı. Alternatif eğitimlerle ilgilenmektedir. Regggio Bildug 
Enstitüsünden Reggio Emilia Pedagojisi eğitimini aldı. Okul öncesi 
seviyesinde erken çocuklukta okuma yazma becerisi ve matematik alanında 
doğal materyaller ile ‘Doğada Öğreniyorum’ adlı çalışmalarını 
sürdürmektedir. Oyun terapistliği eğitimine devam etmektedir.  Meslekte 11. 
Yılı , BÜMED MEÇ Moda ailesinde okul öncesi öğretmeni olarak görev 
yapmaktadır. 
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DİLARA ARSLAN 
OKUL ÖNCESİ YARDIMCI ÖĞRETMEN 
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi bölümünden 
mezun oldu. Okul sürecinde stajımı tamamladı. Mesleğinde 4. BÜMED MEÇ 
Okullarında ise 2. yılıdır.

SİNEM YILDIZ 
OKUL ÖNCESİ YARDIMCI ÖĞRETMEN
2019 yılında Bilgi Üniversitesinden mezun oldu. 4 sene boyunca tüm yaş 
grupları ile sınıf öğretmenliği yaptı. Alanında bir çok eğitim ve sertifika 
programlarına dahil oldu. Meslekte 5 MEÇ ailesinde ilk senesi. Meslek 
hayatının yanı sıra doğum koçluğu da yapmaktadır. Eğitim yaşantısı boyunca 
thereplay eğitimleri alan Sinem Yıldız kendini geliştirmeye önem 
vermektedir.

GÜLŞAH TEKİN
İLKOKUL / 1.SINIF ÖĞRETMENİ
2016 yılı Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim 
Dalı mezunudur. Üniversite yılları boyunca TEGEV’de gönüllü öğretmenlik 
yaptı. Çeşitli sosyal sorumluluk projelerinde yer aldı.  Mezuniyetin ilk yılında 
devlet okulunda ücretli öğretmenlik yaptı. Sonrasında çeşitli Özel Eğitim 
Kurumları’nda sınıf öğretmeni olarak görev aldı. Mesleki yaşamı boyunca 
Öğretmen Akademisi Vakfı’ndan Yaratıcı Çocuk Yaratıcı Beyin 
(Beyin-Öğrenme-Yaratıcılık), SEM Akademi Uluslararası Masal Terapisi, 
İstanbul Üniversitesi STEM Eğitmen Eğitimi ve İstanbul Üniversitesi Yaratıcı 
Drama Eğitmen Eğitimi Sertifikaları aldı. Şu anda yine İstanbul 
Üniversitesi’nden P4C ve Oyun Terapisi Eğitimleri almaktadır. Sınıf 
öğretmenliğinin yanı sıra piyano, ukulele, kalimba çalıyor. Ögrencileriyle 
şarkı sözü yazma ve besteleme projeleri yapmakta. İki tane çocuk şarkıları 
var. 5 yıllık halk oyunları tecrübesi var.  Çukurova Üniversitesi S.K. lisanslı 
yüzücü. BÜMED MEÇ Okulları Moda yerleşkesinde sınıf öğretmeni olarak 
görev yapmaktadır.



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.
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ÖZLEM ÇALIMLI
İLKOKUL / 2.SINIF ÖĞRETMENİ 
Üstün Zekalılar Ve Yetenekliler Öğretmeni/Sınıf Öğretmeni. Nitelikli 
öğretmen yetiştirmek için kurulan ilk köy enstitülerinden Hasanoğlan Atatürk 
Anadolu Öğretmen Lisesinden mezun olduktan sonra, İstanbul Üniversitesi 
Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Üstün Zekalılar 
Öğretmenliği Lisans Programı’nı tamamlamıştır. Lisans eğitiminin 
başlangıcından itibaren, program gereği, uygulama okullarında öğretmenlik 
deneyimine başlamıştır. Gelişim Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilen özel 
eğitim atölyelerinde, atölye yönetimi ve koordinatörlüğü yapmıştır. İstanbul 
Drama Sanat Akademisi, Yaratıcı Drama Eğitmenliği’ni tamamlayıp özel ilgisi 
olan satranç alanında da faydalı olmak adına eğitmenlik aldıktan sonra 
öğrencileri ile ilçe birinciliği ve il ikinciliği ödüllerini kazanmışlardır. Mesleki 
çalışma alanlarında kaynak oda koordinatörlüğü, atölye tasarım ve yönetimi, 
öğrenci koçluğu ve farklılaştırılmış uygulama bazlı sınıf öğretmenliği yer alır. 
BÜMED MEÇ Okulları Moda yerleşkesinde ikinci sınıf öğretmenidir.

GÖZDE KAVAK TOPRAK
İLKOKUL / 2. SINIF ÖĞRETMENİ
Ortaokul ve lise yıllarında Kadıköy Güzel Sanatlar Lisesi’nde profesyonel 
resim dersleri aldı. 2015 yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 
Anafartalar Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği bölümünden mezun oldu. 
Üniversite döneminde Çanakkale Belediyesi’nde gönüllü olarak çocuk ve 
yetişkinlere okuma-yazma dersleri verdi. Mezuniyetinden itibaren özel 
okullarda görev aldı. Türk Beyin Takımı Eğitmen Eğitimini tamamlayarak Akıl 
Oyunları derslerinde de görev aldı ve çeşitli yarışmalarda öğrencilere 
eğitmen koçluğu yaptı. Pratik Matematik, Okuma Yazma Müdahaleleri, 
Akademik Analiz ve Yaratıcı Yazarlık eğitimleri aldı. PREP Lisanslı Uygulayıcı 
eğitimine devam etmektedir. Sınıf öğretmenliğinin yanı sıra çocuklar için 
çizgi film ve animasyon projelerinde karakter tasarımı ve pedagojik 
danışmanlık yapmaktadır.

BEYDA BÜYÜKGÖZE
ENGLISH TEACHER
She graduated from Boğaziçi University, Foreign Language Education 
Department. In 2021, with DERSDEM BIREBIR project carried out by MEF 
University, she voluntarily gave private lessons in English and Turkish to 
students who did not have enough opportunities and needed academic 
support. Again in 2021, she voluntarily did the voiceover of a book at 
Boğaziçi University Assistive Technology and Education Laboratory for 
Individuals with Visual Disabilities (GETEM). In addition to these, she 
continues her career as an English teacher at BUMED MEÇ Schools, Moda 
campus, with other teaching experiences outside of school. She is interested 
in game-based learning, linguistics, second language acquisition in children 
and French.
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HALE ORAN 
ENGLISH TEACHER
English Speaking Homeroom Teacher for Moda Kinder
Ms Hale has been teaching English for over 16 years. She has taught a wide 
range of age groups. She began her studies at Selcuk University and 
graduated from the Faculty of Education. Upon completion of her degree, 
Hale moved to Bournemouth, UK to pursue her education and proficiency in 
English. Hale enrolled in a series of Cambridge ESOL Examinations and 
successfully completed the FCE and CAE as well as all three of the Cambridge 
English Business Certificates. She also got accepted to the TESOL certificate 
programme in London and volunteered in a language school that allowed 
her to practise teaching English to refugees and immigrants. She also 
volunteered as a teaching assistant at a nursery school in London to gain 
some experience in teaching young learners. This experience fuelled Hale's 
drive to teach young learners. She realised her passion in teaching young 
learners then. She did research on Circle Time in preschool and implemented 
it in Grade 1 to present it at an English language teaching conference in 2017 
and has given talks since then. She worked at BÜMED MEÇ Schools from 2013 
to 2016 and was thrilled to be back in 2021. Just like last year, she will be a 
kindergarten teacher for Moda Campus and the Kinder level team leader for 
all campuses.

ISMINI PAPAMPOUKLI AYBERK 
ENGLISH TEACHER
English Speaking Homeroom Teacher for Moda Pre-Kinder.
Ms. Ismini was born in Thessaloniki, Greece. She is married and the mother 
of a little girl. She graduated from the Early Childhood Education Department 
of University of Thessaly, in Volos, Greece in 2009. She holds a TEFL/TESOL 
Certificate in Teaching English to both adults and young learners. She has 
worked as an English Preschool Teacher in both bilingual and international 
preschools, both in Greece and Turkey, ever since. She was a part of MEÇ 
family, teaching in Moda MEÇ Preschool during the years 2013-2017 and she 
was very happy to be back again in 2021 as a Nursery Teacher in Moda 
Campus and the Nursery Level Team Leader for all campuses. This year she 
will be the English speaking Homeroom teacher for Pre-Kinder class in Moda 
and the Pre-Kinder level Team Leader for all campuses.

LİLİAN MAHSHİD PAKDEL 
ENGLISH TEACHER
She is originally from Tehran, Iran, and moved to Istanbul six years ago.
She has obtained her bachelor’s degree in French Literature from Tehran 
Azad University. On the other hand, she has had the chance to speak English 
since she was 10 years old, making her fluent in English and French. She has 
taught English since 2011 to kids and adults and holds a TEFL degree from the 
University of Cambridge. She has been focused on teaching young learners 
for 7 years.
This is her second year in BUMED MEÇ Schools.
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RAMIN JAFARZADEH 
ENGLISH TEACHER
He graduated from Azarbaijan University in the field of Civil Engineering in 
2013, and in 2016 he graduated from University of Tabriz in the field of 
Water Engineering. As of 2011, he started teaching English. He got his 
Diploma in TESOL in 2016 and moved to Istanbul in December 2018. He 
received his DELTA Diploma in 2019 and IB Category 3 Certificate in 2020. In 
addition to English, he also taught chess and math to 1st and 2nd Grade 
students. This is his 4th year in Turkey and first year in BÜMED MEÇ.

TUBA ELENA TOK 
ENGLISH TEACHER
Ms Tuba Elena was born in İstanbul. She is married and the mother of a dog. 
She graduated from the Early Childhood Education Department of the 
University of Marmara 2014. Also She graduated from İstanbul Aydın 
University  Applied English-Turkish Translation. She is studying for Master’s 
Degree in Yıldız Teknik University about instrouction and curriculum. She 
holds a TEFL/TESOLCertificate in Teaching English to both adults and 
younglearners. She has worked as an English Preschool Teacher inbilingual 
and international preschools. She worked as a volunteer for EVS (European 
Volunteer Service). She had internship in Boğaziçi University. She has been 
focused on teaching young learners for 9 years. This is her first year in BUMED 
MEÇ Schools.

LINDA ULOMA NDUBUISI
ENGLISH TEACHER
English Speaking Homeroom Teacher for Nursery
I was born and raised in Nigeria. I graduated from the University of Port 
Harcourt, Nigeria in 2008 where I studied English Language. I have a TEFL and 
Cambridge certifications for young learners. I have worked with children of 
all ages both in Nigeria and Turkey since graduation. I have many years of 
teaching experience especially in Preschool. I joined MEC Okullari in the 
2021/2022 session as a Nursery English Speaking  Homeroom Teacher. This 
year, I will also be teaching Nursery as their English Speaking Homeroom 
Teacher.
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GÖZDE KALFA
GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMENİ
2003 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları 
Bölümü Yarı Zamanlı Bale Öğretim Sertifikası alarak mezun oldu. 2014 yılında 
Okan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel Sanatlar bölümünden tam 
burslu ve onur belgesi ile mezun oldu.
Öğrenim sürecinde 2012 yılında Bazaart Resim Yarışmasında ‘Jüri Özel Sanat 
Ödülü’ ve 2013 yılında tekrar katıldığı Bazaart Resim Yarışmasında ‘Jüri Takdir 
Ödülü’ aldı. 2015 yılında Marmara Üniversitesi Pedagojik Formasyon Eğitim 
Programı Sertifikasını alarak özel bir kurumda 5 yıl iki branşta öğretmenlik 
yaptı. BÜMED MEÇ Moda ailesinde ikinci yılı.

AYBARS YILMAZ 
MÜZİK ÖĞRETMENİ
2001 Yılında Eskişehir Güzel Sanatlar Lisesinde viyola ve piyano ile müzik 
eğitimine başladı. Lise yıllarında ilgi duymaya başladığı opera sanatını daha 
iyi tanımak ve geliştirmek adına İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarını 
birincilikle kazanarak eğitimini Lynn TREPEL ÇAĞLAR himayesinde devam 
ettirdi. Üniversite yıllarında birçok operada rol alan sanatçı geçtiğimiz yıllarda 
W. A. MOZART'ın "Figaro'nun Düğünü" operasında "Figaro", G. ROSSINI'nin "La 
Cambiale di Matrimonio" operasında ise "Slook" karakterlerini 
seslendirmiştir. Fazıl Say'ın 2016 yılında gerçekleştirdiği "Genç Yetenekler" 
konserinde "Solist" olarak yer alan sanatçı bunların yanında yurt dışında 
"Chorakademie Lübeck" bünyesinde, Türkiye'de ise "Nazım Hikmet Korosu" 
ve "Borusan Filarmoni Korosu" bünyesinde "Korist" olarak birçok şehirde ünlü 
şef, besteci ve müzik adamları ile çalışma imkanı yakalamıştır. Son 
dönemlerde çalıştırdığı korolarda ise hem kendi düzenlemelerini hem de 
bestelenmiş çok sesli varyasyonları sahneye taşımaktadır. Sanatçı aynı 
zamanda eğitmen olarak devam ettiği sanat hayatında piyano, gitar, vokal 
koçluğu, armoni ve solfej eğitimleri vererek uluslararası sertifikalar(London 
Collage Of Music), sanat festivalleri ve bireysel gelişim adına öğrenciler 
yetiştirmektedir.

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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ESRA NUR BİLİCİ
SATRANÇ ÖĞRETMENİ
Sakarya Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu. Çocukluğundan beri 
Satranç’a ve öğretmenliğe ilgi duyduğu için 2021 yılında bunu profesyonel 
olarak yapmaya başladı. Gerekli eğitimleri ve belgeleri alıp Satranç 
Akademisi'nin bünyesindeki okullarda stajını tamamladı ve ders vermeye 
başladı.

HAYRİYE TURHANLAR
YARATICI DRAMA ÖĞRETMENİ 
Lisans eğitimini Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi’nde tamamladı. 
Marmara Üniversitesi Vakfı Pre-MBA programını bitirdi. Lise yıllarında tiyatro 
ile tanıştı, Müjdat Gezen, Işıl Kasapoğlu, Sinan Pekinton gibi kıymetli 
sanatçılardan tiyatro dersleri aldı. Dr. Nliay Yılmaz’dan yaratıcı yazma ve 
okuma dersleri aldı. Çağdaş Drama Derneği' nin Yaratıcı Drama Liderliği 
Programını bitirdi. P4C çocuklar için felsefe eğitimi kolaylaştırıcısı, masal 
anlatıcısıdır. İBB İstanbul Gönüllüleri Yaratıcı Drama komitesinde dezavantajlı 
bireylerle sosyal sorumluluk amaçlı atölye çalışmaları yürütmektedir. Yirmi 
yılı aşkın süredir tiyatro oyunculuğu yapmakta, yaratıcı drama ve tiyatro 
eğitmenliğine devam etmektedir. Çocuklar için tasarladığı oyun kitapları 
bulunmaktadır. En iyi öğretmenlerin çocuklar olduğuna inanan bir öğrenme 
meraklısıdır.

HANİFE HANDE ALTUN
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENİ
Lise eğitimini Bilişim Teknolojileri üzerine aldı. Lisans eğitimini de 2016 
yılında Yeditepe Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi 
alanında tamamladı. Yan alan olarak Anadolu Üniversitesi Yönetim Bilişim 
Sistemleri alanında eğitimi devam etmektedir. Okul öncesinden liseye kadar 
tüm kademelerde kodlama ve robotik, üç boyutlu tasarım, oyun ve 
animasyon tasarımı, elektronik vb. alanlarda dersler verdi. İlkokul ve ortaokul 
grupları ile kodlama ve robotik alanlarında turnuvalara katıldı. Bu yıl 
meslekte 6. yılını tamamlarken, BÜMED MEÇ ailesinde ilk yılıdır.
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METE KILIÇ  
BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENİ
1990 İstanbul’ da doğdu . Lise öğrenimini Beşiktaş Etiler Lisesinde 
tamamladıktan sonra , 2009 yılında Sakarya Üniversitesi Beden Eğitimi Spor 
Yüksek Okulunu kazandı. 2013 yılında Rekreasyon bölümünden mezun. oldu. 
GSGM ‘ den ikinci kademe Yüzme antrenörlüğü belgesi almaya hak kazandı. 
SAS Cankurtaran eğitim merkezinden Bronz cankurtaranlık eğitimi ve belgesi 
aldı. İlk yardım ve temel bilgiler belgesini aldı. 2016 yılında Marmara 
Üniversitesinden Pedagojik formasyon eğitimini tamamladı ve diplomasını 
aldı. 2018 yılında Yıldız Teknik Üniversitesinde Eğitim Yönetimi alanında 
Yüksek Lisans eğitimine başladı . 2020 yılında mezun oldu. Fenerbahçe spor 
okullarında yüzme eğitmeni olarak görev aldı. Milli Savunma Üniversitesinde 
Yüzme branşında koordinatörlük görevini üstlendi. Yaz okullarında 
koordinatörlük görevini üstlendi.Bireysel olarak , hareket eğitimi , yüzme ve 
aqua gym ve çocuklar için spor alanlarında eğitimler verdi. 

BETÜL AŞIK
PSİKOLOJİK DANIŞMAN VE REHBER ÖĞRETMENİ
2016 Yılında Yeditepe Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik 
bölümünden mezun oldu. Yeditepe Üniversitesi’nde başladığı yüksek 
lisansında tez aşamasındadır. Üniversite eğitimi sırasında pek çok STK’da 
gönüllü projelere katılmış ve bu çalışmalar sonucunda çalışmak istediği yaş 
grubunun anasınıfı ve ilkokul düzeyi olduğuna karar verip mezun olduğundan 
beri bu yaş grubu öğrencilerle çalışmaktadır. Öğrenmenin hayat boyu 
olduğuna inanır ve devamlı olarak katıldığı mesleki eğitimlerle kendini 
geliştirmeyi hedefler. Bu bağlamda deneyimsel oyun terapisi, çözüm odaklı 
terapi ve varoluşsal psikoterapi eğitimleri almıştır. Mesleğinde yedinci, 
BÜMED MEÇ Okullarında ise üçüncü yılını çalışacaktır.

AYŞENUR YILMAZ
ÖĞRENCİ VE İDARİ İŞLER SORUMLUSU
Kartal İMKB Anadolu Meslek Lisesinden mezun oldu. Anadolu üniversitesi 
Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümü 2.Sınıf öğrencisidir. Meslek hayatı boyunca 
özel okullarda farklı yaş gruplarında sınıf öğretmenliği yaptı. Meslekte 11, 
BÜMED MEÇ Ailesinde ikinci yılı. 1 kız çocuk annesidir. 



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, geri bildirimi olanları zamanında yanıtlamak ve okuduğunu belirtmek,

Okula gelindiğinde, eğitim sırasında sınıflara girmemek,

Kimlik ve adres değişikliklerini İdari İşlere zamanında iletmek,

Öğrencilerin okula cep telefonu getirmemelerini sağlamak,

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. Okul öncesi sınıflarımızda ise 

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,

BÜMED MERAK EDEN ÇOCUK 
MODA İLKOKULU OKUL KURALLARI



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,

Servis kullanmayan öğrencilerin velileri tarafından en geç 15.50’de okuldan alınması 

gerektiğini bilmek,

Hazırlık ve anasınıfı 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.

BÜMED MERAK EDEN ÇOCUK 
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Disiplin
BÜMED MEÇ Okulları’nda yaşanılacak olumsuz durumlarda çözüm odaklı yaklaşım esastır. 
Durumun çözümünde öğretmen-rehberlik birimi ve velinin birlikte hareket eder.
Olumsuz davranışlarının özelliğine göre uyarma, kınama ve okul değiştirme yaptırımlarından biri 
uygulanır. Öğrencilerin gelişim dönemleri de dikkate alınarak bilinçlendirme ile düzeltilebilecek 
davranışlar için “Uyarma” süreci uygulanır. Uyarma sürecini öğretmen yürütür. Bu süreç; sırasıyla 
sözlü uyarma, öğrenci ile sözleşme imzalama ve velinin okula daveti şeklinde olur.

Uyarı Yaptırımı Gerektiren 
Davranışlar
Derse ve diğer etkinliklere vaktinde gelmemek ve geçerli bir neden olmaksızın bu davranışı 
tekrar etmek,

Okula özürsüz devamsızlığını, özür bildirim formu ya da raporla belgelendirmemek, bunu 
alışkanlık hâline getirmek,
 
Okul yönetimi tarafından verilen izin süresini özürsüz uzatmak,

Okula, yönetimce yasaklanmış malzeme getirmek ve bunları kullanmak,

Duvarları, sıraları ve okul çevresini kirletmek,

Okul kütüphanesinden veya laboratuvarlardan aldığı kitap, araç-gereç ve malzemeyi zamanında 
teslim etmemek veya geri vermemek,

Yöneticilere, öğretmenlere, görevlilere ve arkadaşlarına kaba ve saygısız davranmak ve bu 
davranışı tekrar etmek,

Okulun kurallarını dikkate almayarak, kuralları ve ders ortamını bozmak, ders ve ders dışı 
etkinliklerin yapılmasını engellemek,

Okulda bulunduğu hâlde törenlere özürsüz olarak katılmamak ve törenlerde uygun olmayan 
davranışlarda  bulunmak,

Kılık ve kıyafet kurallarına uymamak,

Öğrencilerin eşya ve araç-gerecine kasıtlı olarak zarar vermektir.
 

Okula Devam / Devamsızlık ve 
İzinli Çıkışlar
Öğrenciler raporsuz olarak en fazla 20 gün devamsızlık yapabilirler. 20 günü aşan devamsızlık 
sınıf tekrarını gerektirir.



BÜMED MEÇ OKULLARI
ÖDEV PROSEDÜRÜ
BÜMED MEÇ Okulları bünyesinde, her yerleşkede yaş seviyesine uygun ödevlerin veriliş 
amacı, şekli ve değerlendirmesi ile ilgili ortak bir anlayış olması amaçlanmaktadır.

BÜMED MEÇ İlkokulu’nda; 

Ödevler, merak tutumunu destekleyen, beceri geliştiren, araştırma ve sorgulamaya (SARES) 
yönlendiren, yaratıcı, geliştirici içeriktedir. Gerektiğinde tekrar ya da  
pekiştirme ödevleri de verilir. Ödev tarzları arasında her seviye için belli bir denge vardır. 

Araştırma ödevleri öncesi seviyeye göre araştırma teknikleri bilgisi verilir. Öğretmen 
araştırma ödevi ile birlikte öğrencilerin kullanabilecekleri kaynakları belirtir.  
Kitap kaynağı belirtilmesi önemlidir. 

Öğrencinin araştırdığı bilginin kaynağını belirtme alışkanlığı küçük yaştan itibaren öğretilir ve 
takip edilir. Seviye büyüdükçe kitaptan ve arama motorlarından nasıl  
araştırma yapılacağı öğretilir. Akademik Dürüstlük kurallarına uymaları sağlanır. 

Deney, model/maket yapımı vb. gerektiren ödevler öncesinde, benzer aktivitelerin okulda 
yapılmış olması gerekir. 

Ev çalışmalarının amacı, çalışmadan ne beklendiği ve nasıl yapılması gerektiği; öğrencilere 
sorumlu öğretmen tarafından net bir şekilde açıklanır. 

Öğrenciler kendilerine verilen ev çalışmalarının eğitim öğretim programının belirlediği kritere 
göre ve zamanında tamamlanmasından sorumludurlar. 

Ödev verilme zamanları ve süreleri her sınıf seviyesi için farklılıklar gösterir.

Öğrencilterin ihtiyaçları, akademik seviyeleri, öğrenme stilleri ve ilgi alanlarına göre ödevler 
bireyselleştirilir. Farklılaştırma gerektiren ödevlerin süreleri de ihtiyaca göre değişiklik 
gösterebilir. Öğrencilere çıktısı verilen ödevler K12Net Öğrenci Bilgi Sistemi’nde “Ödevler” 
bölümüne de eklenir. 

4.Sınıfların ödevleri Google Classroom sistemine eklenir. Ödev öğrencinin sorumluluğundadır. 
Veli; ödev yapma alışkanlığı ve sorumluluğu kazandırma, zaman 
yönetimi, materyal desteği sağlama konusunda destek verir. Anlaşılmayan konu ya da bölüm 
ertesi gün öğretmen tarafından desteklenerek öğretilir.



BÜMED MEÇ OKULLARI
ÖDEV PROSEDÜRÜ
Ödev kontrol edilir. Öğrenci ile paylaşılır. Eksik kısımlar sorumlu öğretmen ile birlikte 
tamamlanır. 

Ödevlerin akranlara sunumları önemlidir. Fuar alanı, dijital gösterim, bireysel aktivite vb. 
farklı teknikler kullanılarak öğrencinin çalışmasına verilen değer hissettirilir.

Düzenli olarak ödevini yapmayan öğrenci ödevi veren öğretmen tarafından takip edilir. 3 
kere üst üste ya da aralıklarla yaşanılan bu tür durumlarda veli bilgilendirilir ve nedeni 
araştırılır. Alışkanlık kazandırma amaçlı ödev takip çizelgesi kullanılır. Düzelmeyen davranış 
sorununda rehberlikten destek alınır. 

Öğrencinin kendi potansiyelinin altında ürünler ve çalışmalar çıkarmasının gözlemlenmesi 
durumunda da durum veli ile paylaşılır ve rehberlik servisi ve ilgili öğretmen, gerekli 
önlemleri alır.
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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
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