
Türkiye’nin Eğitim Gücü Uğur Okulları, 
6 bin öğretmeni ile yeni döneme hazır

Uğurlu Mezunlar
Geleceğe Uğurlandı

Akademik kadrosunun bireysel ve mesleki gelişimine önem veren Uğur Okullarının Türkiye’nin 8 farklı 
bölgesinde 6 bin öğretmenine yönelik gerçekleştirdiği eğitimler devam ediyor. Yeni eğitim öğretim 
dönemi öncesinde tüm planlamaların yapıldığına Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu bu 
kapsamda gerçekleşen eğitimlerle gelecek nesillere ışık olacak binlerce Uğurlu öğretmen ile bir araya 
geldiklerine değindi.
Bir okulun başarısının o sınıftaki öğretmenin başarısıyla doğru orantılı olduğunu vurgulayan Kulaberoğlu, 
“26 branşta 6 bin öğretmenimize, ülkemizdeki okullarımızı 8 bölgeye ayırıp, Temmuz ve Ağustos 
ayı içerisinde okullarımızdaki yıl boyunca öğrencilerimizle uygulayacak oldukları dersler, etkinlikler, 
projelerle ilgili eğitimleri veriyoruz. Ayrıca öğretmenlerimizle, akademik gücümüz olan Bahçeşehir 
Üniversitemizin akademisyenleri de bir araya gelerek eğitimdeki yeni gelişmeleri, eğitim öğretim 
süreçleriyle, planlamalarıyla, yeniliklerle ilgili bütün 
akademik çalışmaları öğretmenlerimize aktarıyorlar. 
Bu şekilde okullarımızın başarısını, bize emanet edilen 
çocuklarımızın akademik, bireysel ve sosyal gelişimini 
en üst düzeye çıkartıyoruz. Bu toplantılarda ekip 
ruhu oluşmuş oluyor. Öğretmenlerimizin yüzlerinin 
güldüğünü görmek bizleri de mutlu ediyor” dedi. 

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Yardımcısı Nikhil Seth, 
Birleşmiş Milletler Eğitim ve Araştırma Enstitüsü’ne (UNITAR) 
bağlı Yönetici ve Liderler için Uluslararası Eğitim Merkezi’nin (CIFAL) Türkiye’de açılacak olan merkezi için 
İstanbul’a geldi. Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) ortaklığında açılacak olan merkez için imzalar atılırken, 
BAU Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel’e BM Genel Sekreter Yardımcısı Nikhil Seth tarafından 
Birleşmiş Milletler Eğitim ve Araştırma Enstitüsü Uluslararası Eğitim Merkezi Türkiye Başkanı 
unvanı, Birleşmiş Milletler Sertifikası (UNC) ve Birleşmiş Milletler bayrağı takdim edildi. CIFAL 
Istanbul kapsamında ekonomik ve sosyal gelişim konusunda düzenli olarak eğitim, kurs, seminer, çalıştay, 
konferans, proje ve benzeri etkinlikler gerçekleştirilecektir. Ayrıca sürdürülebilir kalkınma hedefleri 
temelinde UNITAR işbirliğinde uluslararası projelere imza atılacaktır. 

İstanbul’da hizmet veren toplam 45 Uğur Lisesinde eğitim gören 4 bin 600 liseli öğrenci, düzenlenen 
2018-2019 eğitim öğretim yılı mezuniyet töreninde büyük bir coşkuyla geleceğe “uğur”landı.
Uğur Okullarının 2018-2019 eğitim öğretim yılı mezunları, 26 Mayıs Pazar günü Volkwagen Arena’da 
gerçekleşen törenle diplomalarını aldı. Ceyhun Yılmaz’ın sunuculuğu ile gerçekleşen törende öğrenciler 
Pinhani konseri ile de keyifli anlar yaşadı. 
Türkiye’nin dört bir yanında 119 okuldan 10 bin 500’e yakın mezun veren Uğur Okullarının İstanbul’daki 
Uğurlu öğrencileri, mezuniyet coşkusunu Volkwagen Arena’da yaşadı. Öğrencilerin heyecan ve mutluluğu 
bir arada yaşadığı törene, Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları (BUEK) Yönetim Kurulu Başkanı Enver 
Yücel, Uğur Okulları İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat 
Kulaberoğlu, Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Yılmaz Esmer, BUEK eğitim yöneticileri ile çok sayıda öğretmen ve veli katıldı. 
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“Bizden Haberler, Gelişmeler ve Yenilikler.”

Birleşmiş Milletler’den

Yeni Görev
Enver YÜCEL’e

Eğitimde Uğur,
Uğur’da Eğitim

Uğur Okullarının vizyonunu ve global standartlardaki eğitim felsefesini eğitim yöneticileri, kampüs 
ve okul müdürleri ile paylaştığı “Eğitimde Uğur, Uğur’da Eğitim” Hizmet İçi Eğitim programı Uğur 
Okulları Halkalı Kampüsü ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren 
Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu “Öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz, velilerimiz ve 
tüm paydaşlarımız nezdinde, iyi bir okulun sağladığı tüm akademik, sosyal, fiziksel süreçleri en iyi şekilde 
uyguladığımızı yıl içerisindeki projelerimizde gözlemledik.” şeklinde konuştu. 

“Eğitimde Uğur, Uğur’da Eğitim” Temalı 
Kurucular Toplantısı Gerçekleştirildi

Öğrencilere

Ücretsiz

Tercih ve

Kariyer Desteği

Yarım asırlık Uğur markasına değer katan Türkiye’nin dört bir yanındaki eğitim yöneticilerinin katılımı ile 
düzenlenen Kurucular Toplantısı, 18-22 Haziran tarihleri arasında Budapeşte’de gerçekleştirildi. 

Toplantıda Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel “Liderlik ve Başarının Sırları” konulu 
konuşmasını gerçekleştirdi. Yücel, “Kurumlarınızın liderleri olun, onlara yol gösterin, vizyonunuzu paylaşın, 
Lider dinler, tartışır, yönlendirir ve kararları verir. Kararlarını verirken kurumun değerlerine de sahip çıkar.” 
şeklinde konuştu. Programda Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu “Yeni Dönem, Yeni 
Uğur”; Ekonomist, Fütürist, Yazar Ufuk Tarhan “Ayrılmaz Dörtlü: Uzgörü, İnovasyon, Stratejik Planlama, 
Sürdürülebilirlik”; Akademisyen, hepsiburada.com CMO Yüce Zerey ise “Marka Farkındalığı” konulu 
konuşmaları ile katılım gösterdi. 

Uğur Okulları, 50 yılı aşkın sınav deneyimi ve birikimi ile ücretsiz LGS ve YKS Tercih danışmanlığı 
hizmeti sunuldu. Uğur Tercih Ofisleri ile öğrencilere kariyer eğilimleri ve hayalleri doğrultusunda, doğru 
lise tercihi yapmaları konusunda danışmanlık hizmeti sunmak amaçlandı. Tercih döneminde, Uğur Okulları 
uzman psikolojik danışmanlarının her öğrenciye özel olarak hizmet verdiği tercih ofisleri, tüm öğrencilere 
yönelik danışmanlık hizmeti sağladı.

Aynı zamanda Uğur Okullarında, öğrencilerin LGS ve YKS’de elde ettikleri başarı düzeyine göre 
artan oranlarda avantajlı kayıt imkanı da sağlanacak. 

Uğur Okulları 
Cambridge Better 
Learning 2019 
Konferansı’ndaydı
Uğur Okulları Cambridge University Press’in özel davetlisi 
olarak Cambridge Better Learning 2019 Konferansı’ndaydı.
Bu yıl dördüncüsü düzenlenen ve 34 ülkeden katılımcıların 
bir araya geldiği Cambridge Better Learning 2019 
Konferansı’nda, teknolojik değişimi yönetmek, 21. yüzyıla 
uygun müfredat ve eğitim takımlarını güçlendirmek 
konuları konuşuldu.

SEKTÖRDEN...
YKS AÇIKLANDI

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) yerleştirme sonuçları
6 Ağustos’ta açıklandı.YKS


