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“Bizden Haberler, Gelişmeler ve Yenilikler.”

Türkiye genelindeki tüm okul ve kurs kurucularımızla ‘İstikrarlı Büyüme İçin Kararlı Liderlik’ temalı 
toplantımızda buluştuk. Kurucular toplantısına BUEK Başkanımız Sayın Enver Yücel, BUEK Kurucumuz
Sayın Semra Yücel, BUEK İcra Kurulu Başkanımız Sayın Hüseyin Yücel, Uğur Okulları Genel Müdürümüz 
Sayın Nil Çiçek ve eğitim yöneticilerimiz katıldı. Toplantıda konuşma yapan BUEK Başkanımız Enver Yücel 
“Uğur’un güçlü geçmişini geleceğe taşımaya devam edecek ve bu yolda değerlerimizi hiçbir zaman 
kaybetmeyeceğiz” dedi. BUEK İcra Kurulu Başkanımız Hüseyin Yücel ise “Hedefimiz Uğur’un marka itibarını 
artırarak 100. yılımızı kutlamak” diye konuştu.

Türkiye’nin eğitim gücüyüz
‘İSTİKRARLI BÜYÜME İÇİN KARARLI LİDERLİK’
TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ 

İcra Kurulu Başkanımız
Hüseyin Yücel
genç ve güçlü
CEO’lar
listesinde

Türkiye genelinde
hizmet içi eğitim 
programları 
gerçekleştirdik

Yüz yüze eğİtİm başladı
okullarımız şenlendİ

BUEK İcra Kurulu Başkanımız Sayın Hüseyin Yücel, Ekonomist Dergisi’nin 
Türkiye’nin önde gelen şirketlerinde yöneticilik yapan “40 Yaş Altı En Güçlü 
40 CEO” araştırmasında 9. sırada yer aldı. Hüseyin Yücel, Ekonomist’e 
yaptığı açıklamada “Hiyerarşisi olmayan bir liderlik anlayışını benimsedim. 
Takdir etmeyi ve motive etmeyi önemserim” dedi. 

54 yıllık deneyim ve yapay zeka tabanlı eğitim olanaklarıyla 
LGS ve YKS’ye hazırlanan Uğur Okulları öğrencileri Türkiye’nin 
gururu oldu. LGS’de yüzde 1’lik dilimde 427, yüzde 2’lik dilimde 
559, yüzde 3’lük dilimde 892, yüzde 4’lük dilimde 997, yüzde 
5’lik dilimde 1232 öğrencimiz yer aldı.  YKS’de ilk 100’de 12, 
ilk 500’de 41, ilk 1.000’de 58, ilk 2000’de 216 derece elde 
etti. YKS Yerleştirme sonuçlarına göre ise Uğur Okullarında 
öğrenim gören 301 öğrenci tıp, diş hekimliği ve eczacılık 
fakültelerine, 652 öğrenci mühendislik ve mimarlık fakültelerine, 
141 öğrenci hukuk fakültesine, 425 öğrenci iktisadi ve idari 
bilimler fakültelerine 4000 öğrenci ise diğer fakültelere yerleşti. 
Uğur Okulları Genel Müdürü Nil Çiçek; “Türkiye’nin önde 
gelen üniversitelerine yerleşen tüm öğrencilerimizin başarısıyla 
gurur duyuyoruz. Her hafta kesintisiz olarak gerçekleştirdiğimiz 
deneme sınavlarımız, pekiştirme odaklı ders 
planlamalarımız ve deneyimli akademik kadromuzun 
oluşturduğu yayınlarımızla birlikte sınavın nabzını 
tuttuk” dedi. 

Yeni normalleşme ile birlikte eğitimde yaşanan 
küresel değişim ve gelişmeler ‘Eğitimde Global 
Dönüşüm’ temalı hizmet içi programlarımızda ele 
alındı. Tüm okul yöneticilerimiz, bölüm başkanlarımız 
ve eğitimcilerimize yönelik toplantıda genel müdür 
yardımcılarımız ve konusunda uzman akademisyenler 
önemli açıklamalarda bulundu. 

SEKTÖRDEN...
Yeni eğitim öğretim yılında yüz yüze eğitime ara verilmemesi 
konusunda kararlı olduklarını söyleyen yeni Milli Eğitim Bakanımız 
Prof. Dr. Mahmut Özer “Pandemiye karşı okullarda belirlenen 
kriterleri harfiyen yerine getirmeye çalışıyoruz. Ancak okul dışı 
ortamlarda da vatandaşların hijyen kurallarına uyması büyük 
önem taşıyor. Yüz yüze eğitimin devam etmesi ve 1,5 yıl aradan 
sonra bu iradenin kararlılıkla uygulaması konusunda sadece 
eğitimcilere değil toplumun tüm kesimlerine görev düşüyor. 
Tüm vatandaşlarımız Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmiş 
olan kurallara mutlaka uyması gerekiyor ki okullarımızı sürekli 
açık tutalım, öğretmenlerimiz öğrencileriyle birlikte olsun ve 
öğrencilerimiz de okulda arkadaşlarıyla hem eğitim öğretime 
devam etsinler hem de psikososyal olarak özgüvenleri yerinde 
süreçleri takip edebilsinler” diye konuştu.

BAKAN ÖZER: YÜZ YÜZE EĞİTİM İÇİN KURALLARA UYALIM

Hibrit eğitimle devam eden 1,5 yılın ardından 
tüm kademelerde yüz yüze eğitim başladı. 
Türkiye genelindeki 85 bin öğrencimiz okullarda 
öğretmenleri ve arkadaşlarıyla buluştu. Okul 
koridorları ve sınıflar öğrencilerin sesleriyle 
şenlendi. 
Tüm okullarımızda Covid 19 önlemlerinin 
alınmasının ardından ilk olarak 31 Ağustos’ta 

Uyum Programı kapsamında okul öncesi ve 1. 
sınıf öğrencilerimiz okula başladı. Yeni eğitim 
öğretim döneminin başladığı 6 Eylül’de ise tüm 
öğrenciler yüz yüze dersler için okullarda buluştu. 
Genel Müdürümüz Nil Çiçek ile tüm genel müdür 
yardımcılarımız yeni eğitim öğretim döneminin ilk 
gününde öğrenci ve yöneticilerimizin heyecanına 
ortak oldu.

Karaman’da düzenlenen basın lansmanına Genel Müdürümüz Nil Çiçek ve
Genel Müdür Yardımcılarımız Elif Türkay ve Mustafa Çakır katıldı.

YKS ve LGS’de
üstün başarı 

13 YENİ KAMPÜS
27 YENİ KURS
Yeni eğitim öğretim dönemine 13 yeni kampüs ve 27 yeni kursla başlamanın gururunu yaşıyoruz. Kaliteli 
eğitimi Türkiye’nin her noktasına ulaştırma hedefiyle büyüyen Uğur Okulları, yeni kampüslerin Uğur Ailesine 
katılmasıyla birlikte 52 ilde 112 okul ve 127 kurs merkezi olmak üzere toplam 239 kurum sayısına ulaşarak 
eğitim ağını genişletmeye devam ediyor.

Uğur Okulları Karaman’daki ilk global eğitim kurumu
Uğurlu Ailemizin yeni üyesi Karaman Kampüsü de bu yıl öğrencileriyle buluştu. Karaman’da düzenlenen 
basın lansmanında konuşan Uğur Okulları Genel Müdürü Nil Çiçek “Karaman’a kurumsal ve global bir 
eğitim kurumu kazandırmanın gurunu yaşıyoruz. Karaman Kampüsümüzde velilerimizin Uğur’a emanet ettiği 
çocuklarımıza kendi çocuğu gibi eğitim-öğretim verecek olan öğretmenlerimizle güçlü bir kadro kurduk” dedi.


