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“Bizden Haberler, Gelişmeler ve Yenilikler.”

Başarı geleneğinden ödün vermeden, kaliteli eğitimi 
Türkiye’nin 52 ilindeki 112 okulunda ve 127 kurs 
merkezinde 85 bin öğrencisiyle sürdüren
Uğur Okulları olarak 54. gurur yılımızı kutladık. 
İstanbul’dan Şırnak’a kadar ülkenin dört bir 
yanındaki okul ve kurslarımızda kutlamalar yapıldı. 
BUEK Kurucumuz Sn. Enver Yücel ve Genel Müdür 
Yardımcımız Barış Sezgin, Bornova Kampüsümüzü 
ziyaret ederek 54. yıl coşkumuza ortak oldu. Genel 
Müdürümüz Nil Çiçek ile Genel Müdür Yardımcılarımız 
Arda Ergez ve Mustafa Çakır ise Balgat Kampüsümüz 
ve Doğukent Kampüsümüzdeki kutlamalara katıldı.

Uğur’da 54. Yıl Gururu

Yeni Dönem Öncesi 
Kurumsal İletişim
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Türkiye’nin 52 ilindeki 112 okul ve 127 kursta görev yapan kurumsal iletişim ekiplerimizle “55. Yıl Vizyonu Kurumsal 
İletişim ve Pazarlama Hizmet İçi Eğitim toplantımızda buluştuk. Eğitimiz kapsamında genel müdür yardımcılarımız, 
yöneticilerimiz, kurumsal iletişim ekiplerimize Uğur markasının kurumsal yaklaşımı ve eğitim anlayışına ilişkin 
sunumlar yaptı. Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyeleri, kurumsal iletişim ekiplerimize eğitim verdi. 

Capital Dergisi tarafından gerçekleştirilen “Kadın Dostu 
100 Şirket” araştırmasında Uğur Okulları olarak 19. sırada 
yer aldık. Uğur Okulları Genel Müdürü Nil Çiçek
“Kurum içerisinde yapılan yönetici yetiştirme 
programlarındaki kadın ağırlıklı katılımın korunması ve 
artırılmasına yönelik teşvik çalışmalarına yer veriyoruz. 
İnsan kaynakları yönetimi faaliyetleri kapsamında 
gerçekleştirmiş olduğumuz iş analizleri ile kadın yönetici 
adaylarımızın yetkinliklerine göre yeni yönetici tanımları 
oluşturduk. Böylece kadın yönetici adaylarımız için yeni 
kariyer basamakları oluşturduk” dedi.  

Tükiye’nin dört bir tarafından gelen 3 binin üzerinde Uğurlu öğrencimiz ve öğretmenlerimiz ile
Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü ölümünün 83. yılında bir kez daha özlem ve minnetle andık.
Anıtkabir’de Uğur Okulları Genel Müdür Yardımcısı Arda Ergez’in liderliğinde düzenlenen
resmi törende Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine çelenk bırakıldı.

Uğur Okulları Kayseri Kampüsü öğrencimiz Emre Demir, İspanya’nın en prestijli takımlarından 
Barcelona’ya transfer oldu. Emre Demir’e 4 yıldır eğitim gördüğü okulunda, Genel Müdür Yardımcımız 
Barış Sezgin’in de katılımıyla bir veda programı düzenlendi. Türkiye’yi gururlandırmak için Barcelona’da 
çok çalışacağını söyleyen Emre Demir “Okulum 8. sınıftan beri beni her alanda destekledi.
Tüm öğretmenlerime ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Hepsinin üzerimde emeği var. Arkadaşlarımla 
da güzel vakitler geçirdik. Barcelona’ya gideceğim için çok mutluyum. Orada ülkemi en iyi şekilde temsil 
etmek için elimden geleni yapacağım ve hepinizi gururlandırmak için çok çalışacağım” dedi.

Sağlıklı bir yaşam için egzersiz yapmanın önemini vurgulamak ve bu konuda farkındalık yaratmak adına 
öğrencilerimiz, velilerimiz, öğretmenlerimiz ve yöneticilerimizle Uğurlu Adımlar etkinliğimizde buluştuk.
Dünya Yürüyüş Günü’nde attığımız adımlarla sevimli dostlarımıza mama ve su desteği sağladık,
Dünya Hayvanları Koruma Günü’nü de birlikte kutladık.

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST’e; Gaziemir, Balıkesir, Gaziantep, Muratpaşa, Topkapı ve 
Darıca Kampüslerimizde öğrenim gören 11 öğrencimizin geliştirdiği 6 ayrı projeyle katıldık. Festival sırasında 
Uğur Okulları Genel Müdürümüz Nil Çiçek ile Genel Müdür Yardımcılarımız Adil Kurt ve Arda Ergez öğrencileri 
standlarında ziyaret ederek destek verdi. Yarışmada Uğur Okulları Gaziemir Kampüsü 8. sınıf öğrencisi
Barkın Özsoy, “Akıllı Trafik Sinyalizasyonu için Kontrol ünitesi Yapımı” isimli projesi ile Akıllı Ulaşım kategorisinde
3. oldu. Tüm öğrencileri projelerinden ötürü tebrik eden Nil Çiçek “Öğrencilerimizin başarılarıyla
gurur duyuyor, onları her alanda destekliyoruz” dedi. 

SEKTÖRDEN... Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, eğitimde fırsat eşitliği için 
2022 yılında 3 hedef belirlediklerini söyledi. Öncelikli olarak okul 
öncesine erişim oranı artırılacağını söyleyen Bakan Özer “Okul 
öncesi eğitimde 5 yaş grubu için yüzde 100’lük bir oranı yakalamayı 
hedefliyoruz. Bunun için ikinci dönemde en az 8 derslikli 5 bin yeni 
anasınıfı açacağız. 5 bin anasınıfı demek 100 bin öğrenci demek. 
İkinci hedefimiz de okullar arası imkan farklılıklarını azaltmak. 
Kütüphanesi, laboratuvarı, spor salonu olmayan okul kalmasın 
istiyoruz. 2 ay içinde Türkiye genelindeki tüm okullara kütüphane 
yapacağız. Ayrıca öğretmenlerimize hem mesleki hem kişisel 
gelişim eğitimleri vereceğiz. Önceliğimiz deneyimi 5 yılın altında 
olanlar. Eğitimler zorunlu, 3 ay sürecek ve yüz yüze olacak” diye 
konuştu. 

MEB’den Eğitimde Fırsat Eşitliği İçin 3 Hedef 

55. Yıl Vizyonu 
Türkiye’nin Uğur’u
Türkiye genelinde 52 ilde 112 okul ve 127 kurs merkezi olmak üzere toplam 239 kurum sayısına ulaşarak 
eğitim ağını genişletmeye devam ediyoruz. İstikrarlı büyüme hedefiyle ekim ayında “55. Yıl Vizyonu Türkiye’nin 
Uğur’u” yeni eğitim öğretim dönemi vizyon toplantıları gerçekleştirdik. Uğur Okulları Genel Müdürü Nil Çiçek 
ve Genel Müdür Yardımcılarımız, Türkiye’nin 7 bölgesindeki Uğur Okulları Kurucu Temsilcileri ile İstanbul, İzmir, 
Ankara ve Diyarbakır’da gerçekleştirdiğimiz toplantılarda bir araya geldi.

TüRkİye’nİn 52 İlİnde
günü 

‘Kitap Benim’ projemiz kapsamında her gün 
okullarımızda gerçekleştirdiğimiz 20 dakikalık  
serbest okuma saatimizi, toplumda okuma 
farkındalığı yaratmak adına açık havaya taşıdık. 
Türkiye’nin dört bir yanında öğrencilerimiz; 
sahillerde, parklarda, bahçelerde sosyal mesafeye 
dikkat ederek ve maskelerini takarak kitap okudu.   
Kitap okumanın önemine vurgu yapan Uğur 
Okulları Eğitim ve Öğretimden Sorumlu Genel 

Müdür Yardımcısı Arda Ergez “5 Dil 2 Beceri temelli 
eğitim felsefemizin başında gelen anadil eğitimi 
kapsamında; öğrencilerimizin Türkçe’yi doğru 
kullanma, okuduğunu anlama ve yorumlama, geniş 
kelime hazinesine sahip olma ve imla kurallarını 
bilme gibi beceriler ile donanması öncelikli 
hedeflerimiz arasında. Bunu elde etmenin ilk adımı 
öğrencilerimize okuma alışkanlığı kazandırmaktan 
geçiyor” dedi.
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