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“Bizden Haberler, Gelişmeler ve Yenilikler.”

6 yenİ kampüs sevİncİ

Türkiye’nin 51 ilinde 
UBS heyecanı yaşandı

Çocukları 
tehlİkelİ 
oyunlardan
korumanın 
yollarını 
konuştuk

2021-2022 eğitim 
öğretim yılına altı 
yeni kampüsle ‘merhaba’ 
diyecek olmanın mutluluğunu 
yaşıyoruz.  İzmir Güzelbahçe, Bayraklı, 
Ankara Doğukent, Trabzon, Yalova 
ve Kocaeli Körfez kampüsleri yeni 
dönemde öğrencilerle buluşacak. 
Genel Müdürümüz Nil Çiçek ve genel 
müdür yardımcılarımızın katılımıyla 
Güzelbahçe, Bayraklı ve Doğukent’te 
düzenlenen lansmanlara katılan 
çok sayıda veli Uğur Okulları eğitim 
öğretim vizyonuyla ilgili bilgi aldı. 

Öğrencilerin başarı düzeylerini ölçmelerine imkan tanıyan ve 2021-2022 eğitim öğretim dönemi için 
Uğur Okullarında burs olanağı sağlayan Uğur Bursluluk Sınavı, Türkiye genelinde 23-24-25-26 Mart 2021 
tarihlerinde okullarda yüz yüze gerçekleştirildi. Sosyal mesafe ve pandemi kurallarına uygun olarak düzenlenen 
UBS’ye başvuran tüm öğrenciler HES Kodu ile sınava kabul edildi. 4,5,6,7,8,9,10 ve 11’inci sınıf öğrencilerine 
yönelik düzenlenen UBS’de öğrencilere kademelerine yönelik sorular sorularak farkı sınav süreleri tanındı. 

Genel müdürümüz ve genel müdür 
yardımcılarımızın katılımıyla Uğur Okulları 
velilerine yönelik, ‘Tehlikeli Dijital Oyunlar ve 
Çocuklarımız’ semineri düzenlendi. Seminerde 
konuşan Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim 
Araştırma Merkezi (SODİMER) Başkanı Prof. Dr. 
Levent Eraslan, dijital oyunların karanlık yüzünü 
ve çocukları bu tehlikelerden nasıl korumak 
gerektiğini anlattı. 

SEKTÖRDEN... Türkiye genelinde artan COVID-19 vakaları yeni tedbirleri de 
beraberinde getirdi. Okullarda tüm seviyelerde uzaktan eğitime 
geçildi. Okullarda 3 Mayıs sonrasında yapılması planlanan 
dönem sınavları, 17 Mayıs 2021 tarihi sonrasına ertelendi. Milli 
Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni tedbir kararlarının ardından 
yaptığı açıklamada “17 Mayıs’a kadar alınan tam kapanma kararı, 
bayramdan sonraki günlerde okullarımızda yüz yüze eğitime 
başlayabilmemize bir umuttur. Tüm imkânlarımızla öğrencilerimizin, 
velilerimizin, öğretmenlerimizin yanındayız. Sağlığımıza dikkat edip, 
tedbirlerimizle, uzaktan eğitime sıkıca tutunalım” dedi.

Yüz yüze eğitime ara verildi, sınavlar ertelendi

Türkiye’nin 51 ilinde okul öncesinden lise son 
sınıfa kadar eğitim veren Uğur Okullarının Genel 
Müdürlüğüne Nil Çiçek atandı. 5 yıldır Uğur Okulları 
Eğitim Öğretimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı 
olarak görev yapan Çiçek, “Markamızın yarım asrı 
aşkın deneyimi ve vizyonu ışığında, yenilikçi ve 
geleceğe değer katan adımlar atarak yola devam 
edeceğiz” dedi. Nil Çiçek, yeni görevi kapsamında 
eğitim-öğretim, yatırımlar, sınav ve yayınlar, PDR ve 
Ar-Ge, finans, kurumsal pazarlama ve kurslar olmak 
üzere 7 ayrı birime liderlik ederken Türkiye genelinde 
74’ü kampüs toplam 112 okulun ve 123 kursun 
sorumluluğunu üstlenecek.

Uğur 
Okullarının 
yeni 
genel müdürü 
Nil Çiçek

Eğitim Öğretim
Arda Ergez’e emanet 
Uğur Okulları Balgat ve Batıkent Kampüsleri Koordinatörlüğü ve Batıkent 
Kampüs Müdürlüğü görevini başarıyla üstlenen Arda ERGEZ, Uğur Okulları 
Eğitim Öğretimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.

300 milli sporcuya
YÜZDE 100 BURS

3 kıtayı buluşturan
yurt dışı eğitim günü

YKS şampiyonu 
başarının
sırrını anlattı

Tüm öğrenciler için 
online CODEM hazır

U-GEP ile
öğrencilere gelecek 
planlama şansı

LÖSEV’e 
gönülden destek

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın; gençlerin hem sporda hem de akademik olarak kendini geliştirmesi 
amacıyla başlattığı ‘ortaöğretim sporcu bursu’ çalışmasına Uğur Okulları olarak destek veriyoruz. 
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları 
(BUEK) Başkanı Enver Yücel tarafından imzalanan mutabakatla 300 Milli sporcu 5 yıl boyunca Uğur 
Okullarında yüzde 100 burslu eğitim alacak. Yarım asrı aşkın deneyim ve vizyonla, Türkiye’nin dört bir 
yanında çeşitli spor dallarında dereceler elde eden Milli sporcuları akademik olarak da destekleyecek 
olmanın gururunu yaşıyoruz. 

BUEK Başkanımız Sn. Enver Yücel, Genel Müdürümüz Nil Çiçek, 
Genel Müdür Yardımcılarımız ve BAU Global Ailesinin katılımıyla 
gerçekleşen ‘BAU Global Eğitim Semineri’, dünyanın dört bir 
yanındaki öğrenci ve eğitimcileri buluşturdu. Seminerde konuşan 
Enver Yücel, Uğur Okulları öğrencilerinin BAU Global Ailesinin bir 
üyesi olduğunu belirterek “Üniversitemizin yurtdışı avantajlarını 
değerlendirmek öğrencilerimizin geleceği için önemli. Her 
bir öğrencimizi ilgi alanına göre yönlendirmek istiyoruz. Yurt 
dışında eğitim almak isteyen bir öğrenci gideceği ülkeyi, okumak 
istediği bölümü bilinçli bir şekilde tercih etmeli. Yeni dünyayı 
yeni öğrenciler inşa edecek” dedi. BAU Global Ailesinin dünya 
genelinde yaklaşık 250 bin öğrencisi bulunduğunu belirten Uğur 
Okulları Genel Müdürü Nil Çiçek “Dünyanın neresine giderseniz 
gidin Uğur mezunu ya da BAU Global Ailesinin bir üyesiyle 
karşılaşmanız mümkün. Network ağımız çok geniş. Öğrencilerimizin 
akademik, sosyal, duygusal ve fiziksel gelişimlerine odaklandığımız 
bu noktada, network ağımızı doğru planlayabilmek için çalışmalar 
yapıyoruz” diye konuştu.

Uğur Okulları Genel Müdür Yardımcısı Barış Sezgin ve 
2020 YKS Türkiye birincisi öğrencimiz Halid Oğuz Serçe, 12. 
sınıf öğrencilerimiz ile bir araya gelerek motivasyon, test çözme 
teknikleri ve sınavda başarılı olmayı sağlayan ipuçlarını konuştu. 

Gelişim ve Dikkat Ölçüm Sistemi CODEM, 
artık online olarak gerçekleştirilebiliyor. 
Daha önce sadece ortaokul ve lise 
kademelerinde talep edilen öğrencilere 
online olarak uygulanabilen CODEM, 
ilkokul kademesinde okullarda yüz yüze 
uygulanıyordu. PDR Birimimiz soruların 
içeriklerinde güncellemeler yaparak 
ilkokulda da online uygulamaya hazır hale 
getirdi. Böylece pandemi koşullarından 
bağımsız şekilde çok daha fazla öğrenciye 
CODEM uygulanabilecek. 

Öğrencilerimizin daha verimli bir lise dönemi 
yaşayabilmeleri için Uğur Gelişim Planlama Ölçeği 
U-GEP modelini hayat geçirdik. Motivasyon 
verimli ders çalışma öğrenme stilleri, sınav kaygısı 
ve kariyer planlama gibi farklı kategorilerden 
oluşan Uğur Gelişim Planlama Ölçeği sayesinde 
öğrencilerimizden alınan sonuçlara kişiselleştirilmiş 
danışmanlık hizmeti veriyoruz. 

Lösemili Çocuklar Vakfı’nın (LÖSEV) bin 500 
çocuğun uzaktan eğitim materyallerinin 
karşılanması ve çocukların topluma 
kazandırılması amacıyla düzenlediği “Koşar Adım 
LÖSEV” kampanyasına Uğur Okulları olarak 
destek verdik. LÖSEV’den yapılan açıklamaya 
göre Uğur Okulları 7 Mart’ta düzenlenen 
Runatolia Maratonu’nda LÖSEV kampanyasına 
en fazla bağış yapan eğitim kurumu oldu. 


