.
Mutlu Bir Gelecek Için

HAKKIMIZDA
“Geleceği inşa etmek önce hayalle başlar. Eğer ülkemizin geleceğini inşa etmek üzerine hayalleriniz varsa bunu
gerçekleştirmenin öncelikli, zorunlu ve yegane faktörü bu nitelikte insan kaynağını oluşturmaktır.”
“Özel İbrahim Yücel Okulları”, kurucusu Rıfat Yücel’in, ülkemizin geleceği için sahip olduğu hayallerini gerçekleştirebilmek için öğretmenlik mesleği süresince edindiği deneyimlerin önderliğinde bu
ideale katkıda bulunacak eğitim kadrosunu oluşturarak risk alıp başladığı bir serüvenin kurumsal
adıdır.
Özel İbrahim Yücel Okulları, ebedi önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün devrimlerinin ışığından aldığı
güç ile 2005-2006 eğitim-öğretim yılında serüvenine başlamıştır. Eğitim ve öğretim serüvenine
başladığı günden beri hayata bilim temelli bakan, sorgulayıcı ve araştırmacı, çağdaş dünyanın gerektirdiği bilgi ile donatmış, özgüven ve özsaygısı yüksek, insan haklarına saygılı, toplumsal ve evrensel
sorunların farkında olan, bu sorunlara çözüm üreten, barışçıl, aydın ve ileri görüşlü bireyler yetiştirmeyi amaçlamıştır. Bu amaçla başladığımız yolculuğumuzun doğruluğunu okulumuzu kurulduktan kısa bir süre içinde Malatya ve bölge genelinde kendini kanıtlamış, birçok başarıya imza atmış,
modern bir eğitim kurumu haline getirerek kanıtlamış bulunuyoruz. Bu başarımızı büyüterek devam
ettirebilmek için, öğrencilerimize her anlamda daha modern ve çağdaş imkanlar sağlamak adına,
2017-2018 eğitim öğretim yılının başında çağın en modern eğitim gereçleri ile donatılmış yeni
kampüsümüze taşınmış olup, eğitim öğretim faaliyetlerimizi burada sürdürmekteyiz.

.
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VIZYONUMUZ
Tüm yaşamı boyunca;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Atatürkçü ilke ve inkılaplarını özümsemiş,
Bilimin yol göstericiliğine inanan ve hayata bilim temelli bakan,
Çağdaş yaşamın ihtiyaç duyduğu bilgi ile donatılmış,
Dinamik,
Sorgulayıcı, yaratıcı ve üretken,
Geleceğe güvenle bakan
Ahlaklı ve dünyaya uyumlu,
Toplumsal ve evrensel sorunlara karşı duyarlı ve bunlara çözüm üretebilen,
Bilime ve öğrenmeye meraklı,
Sorumluluk sahibi, mutlu ve başarılı,

bireylerin yetiştirildiği, Türkiye’de adından başarıyla söz edilen eğitim kurumu olmak

.
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MISYONUMUZ
Çocuklarımızı ;
•
Atatürkçü düşünceyi hayat felsefesi edinmiş,
•
Özgür,
•
Demokratik ve Cumhuriyet değerlerine sahip
•
Adil,
•
Çağdaş,
•
Bilimsel düşünen,
•
Üretken,
•
Bireyler olarak geleceğe hazırlamak için, çağın gelişmiş eğitim yöntemlerini ve teknolojik
imkanları kullanarak yabancı dil ağırlıklı olarak eğitim vermektir.
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AKADEMIK BASARILARIMIZ
.
2018 LGS BAŞARILARIMIZ
Galatasaray Lisesi’ne yerleşen 1 Öğrenci
Kabataş Erkek Lisesi’ne yerleşen 1 Öğrenci
Ankara Atatürk Lisesi’ne yerleşen 1 Öğrenci
Kadıköy Anadolu Lisesi’ne yerleşen 1 Öğrenci
51 öğrencimiz Malatya’da Devlet Fen Liselerine yerleştirme puanı almıştır.

TEOG BAŞARILARIMIZ
2017 TEOG 500 puan üzerinden ortalamamız 463.097
2017 TEOG 1. sınav ortalamamız 89.15
2016 TEOG 500 puan üzerinden ortalamamız 454.052
2016 TEOG 2. sınav ortalamamız 90.52
2016 TEOG 1. sınav ortalamamız 89.27
2015 TEOG 500 puan üzerinden ortalamamız 454.46
2015 TEOG 1. sınav ortalamamız 89.39
2014 TEOG 500 üzerinden ortalamamız 448.27

SBS BAŞARILARIMIZ

2010, 2011, 2012 ve 2013 yıllarında SBS Kazandırma ve Yerleştirme oranımız %100.
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KAMPÜSÜMÜZ
Kampüsümüz Malatya ilinin kent merkezine 6
km. mesafede Kendirli bölgesinde doğa içinde
68.000 metrekare arazisi bulunan, öğrencilere
doğa bilinci kazandırabilmek için 4.500 den fazla
ağaç ile donatılmış modern bir eğitim tesisidir.
Kampüsümüz Malatya ilinin yanında, bölgesinin
de en büyük, en modern, en yüksek teknolojik
eğitim gereçleri ile donatılmış eğitim tesisidir.
Kendisini eğitim kalitesi, çağdaş eğitim olanakları ve başarılarıyla bölgesinde örnek bir kurum
olarak tanıtmıştır.

.
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Kampüsümüzün öğrenci kapasitesi 912’ dir. 38 adet dersliğimiz mevcuttur. Sınıflarımız 55 ve 60
metrekare büyüklüklerindedir. Tüm sınıflarda internet mevcuttur. Bununla birlikte tüm sınıflarımızda bilgisayar, projeksiyon cihazı ve akıllı tahta gibi teknolojik donanımlar bulunmaktadır. Dersliklerimizdeki eğitim araç ve gereçleri ergonomik standartlara göre seçilerek uygulanmıştır.
Kampüsümüzde öğrencilerin çevre ve enerji tasarrufu bilinci kazanması için özel alanlar ayrılmıştır.
Tamamı öğrenciler tarafından dikilmiş ve mevcut 4.500 adet ağaç sayısı her yıl ağaç ekim kampanyaları ile artırılmaktadır. Bunların dışında modern kapalı spor kompleksi ve yarı olimpik yüzme
havuzu öğrencilerimizin kullanımına sunulmuştur. Ayrıca kampüsümüzde tamamı tam donanımlı
olmak üzere 1 adet Müzik Atölyesi, 2 adet Resim Atölyesi, 1 adet Modern Danslar Atölyesi, 1 adet
Fen Bilimleri Laboratuvarı, 1 adet Teknoloji Tasarım Laboratuvarı, 1 adet Bilgisayar Laboratuvarı, 1
adet Robotik Kodlama Laboratuvarı, 1 adet Satranç Sınıfı, 1 adet 250 kişilik Konferans Salonu ile
Yemekhane bulunmaktadır.
Kampüsümüzde anaokulu, ilkokul ve ortaokul düzeyinde eğitim verilmektedir. Ayrıca lise düzeyinde
eğitim verebilme konusundaki çalışmalarımız devam etmektedir.
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SINIFLARIMIZ
38 dersliğimiz bulunmaktadır. Dersliklerimiz 55-60 metrekare büyüklüğündedir. Bütün
dersliklerimizde bilgisayar, internet bağlantısı, projeksiyon cihazı ve akıllı tahta gibi
teknolojik olanaklar bulunmakla birlikte, diğer tüm eğitim araç ve gereçlerimiz öğrencilerimizin itiyaçlarını eksiksiz bir biçimde karşılayacak ergonomik yapıda projelendirilerek uygulanmıştır.
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MÜZIK ATÖLYESI
Öğrencilerimizin gerek geleneksel gerek modern enstrümanları kullanabilecekleri
Müzik Atölyemiz, bu husustaki bütün ihtiyaçları eksiksiz bir biçimde karşılayabilecek
teknik altyapıya ve donanıma sahiptir. Öğrencilerimiz burada aldıkları eğitim
kapsamında, hazırladıkları dinletileri okulumuzun Konferans Salonunda velilerimize
ve kent halkımıza sunmaktadır.
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RESIM ATÖLYESI
Tamamı sağlığa zararsız ekipmanlarla donatılmış, ferah ve aydınlık bir ortama
sahip olan Resim Atölyemiz, öğrencilerimizin görsel zeka gelişimini destekleyici
ve sanatsal yeteneklerini geliştirici faaliyetleri yerine getirebilecekleri donanım
ve ergonomik özelliklere sahiptir. Öğrencilerimizin eserleri il genelinde çeşitli
noktalrda açtığımız Resim Sergilerimizde sergilenmektedir.
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ROBOTIK KODLAMA LABORATUVARI
Teknolojinin hızlı bir biçimde geliştiği ve değiştiği dünyamıza uyum
sağlayabilecek bireyler yetiştirebilmek için kurduğumuz bu laboratuvarımızdaki bütün faaliyetler, Malatya İnönü Üniversitesi ile işbirliği içinde
yürütülmektedir. Robotik Kodlama Laboratuvarımız öğrencilerimizin bu
konudaki tüm ihtiyaçlarına cevap verebilecek ve tasarımlarını uygulayabilecekleri donanım ve ekipmana sahiptir.
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KAPALI SPOR SALONU VE YÜZME HAVUZU
Kampüsümüzde uluslararası standartlara uygun kapalı spor salonu ve yarı olimpik yüzme
havuzu bulunmaktadır. Öğrencilerimiz kapalı spor tesislerinde futsal, voleybol, hentbol ve
basketbol gibi takım sporlarının yanında yüzme, jimnastik, spor tırmanışı gibi bireysel spor
branşlarında eğitim alabilecekleri teknik imkanlara sahiptir.
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AÇIK SPOR ALANLARI
Öğrencilerimizin ﬁziksel ve mental gelişimlerini destekleyici sportif
faaliyetleri gerçekleştirebilmeleri için kampüsümüzde uluslararası
standart ölçülere uygun 2 adet basketbol ve voleybol, 2 adet sentetik
çim zeminli futbol ve 1 adet tenis sahasına yer verilmiştir.
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KONFERANS SALONU
250 kişilik izleme kapasitesine sahip olan konferans salonumuz,
tüm resmi tören ve organizasyonlar ile birlikte, öğrencilerimizin
gösteri ve etkinliklerini kolaylıkla sergileyebilecekleri teknik ekipman
ve konfora sahiptir.
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YEMEKHANE
Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı’nın ortak projesi kapsamında, Sağlık ve Hijyen
kurallarına uygunluk bakımından “Beyaz Bayrak” ödülü alan okulumuzun yemekhanesi,
hijyen bakımından uluslararası standartlara uygun hizmet vermektedir. Aynı anda 1000
kişiye hizmet edebilen yemekhanemizde sunulan yiyecekler, Gıda Mühendisi ve
Beslenme Uzmanı kontrolünde kendi mutfağımızda hazırlanmaktadır.

(
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KAMPÜSTE YASAM
VE EGITIM
.
“Sanat bilimin öncülüdür”
Sanatın olmadığı yerde bilim olmaz” düşüncesinden yola çıkarak, kampüsümüzde öğrencilerimizin temel
eğitimlerine ek olarak sanatsal, düşünsel ve bedensel gelişimlerine destek olacak eğitimler de
verilmektedir.
Bu amaçla;
Kampüsümüzde öğrencilerimizin düşünsel yeteneklerini geliştirebilmek için ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri 1 adet “Satranç Sınıfı” oluşturulmuştur. Bu alanda Türkiye Satranç Federasyonu ile işbirliği
içinde çalışma yürütülmektedir.
Öğrencilerimizin çağın bilimsel ve teknik gelişmelerine uyum sağlayabilmeleri amacıyla tüm teknolojik eğitim gereçleri ile donatılmış 1 Adet “Fen Bilimleri Laboratuvarı” oluşturulmuştur. Ayrıca bu amaçla
1 adet “Robotik Kodlama Atölyesi” tesis edilmiştir Bu alandaki bütün faaliyetlerimiz İnönü Üniversitesi ile
iş birliği içerisinde yürütülmektedir..
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Ebedi önderimiz Atatürk’ün ‘’Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri
kopmuş demektir’’ sözünü prensip edinen Eğitim Kurumumuz 2 adet “Görsel
Sanatlar Atölyesi”ni öğrencilerimizin kullanımına sunmuştur. Bununla birlikte,
öğrencilerimizin eserleri, şehrimizin çeşitli noktalarında açtığımız “Resim
Sergileri”mizde vatandaşlarımızın beğenisine sunulmaktadır.
Ayrıca öğrencilerimiz “Modern Danslar Atölyesi”nde uzman eğitmenimiz
eşliğinde modern dünyanın sanat faaliyetleri ile tanışmakta ve dans
yeteneklerini geliştirmektedir. Bunula beraber tiyatro ve drama gibi çağdaş
sanatsal faaliyetler yürütülmekte, belirli zamanlarda kampüs içinde bulunan
“Konferans Salonu”nda öğrencilerimize ve velilerimize sergilenmektedir.
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Düzenli olarak yapılan sınavlarla öğrencinin sınava dair olumlu tutum geliştirmesi
sağlanmaktadır. “Rehberlik Servisi” sistemimizde rehber öğretmen koordinasyonunda
öğrenci, veli, ve danışman öğretmen bir araya gelerek çalışmalar yürütüp yüksek motivasyonun sağlanması amaçlanmaktadır. Öğrenci merkezli eğitim anlayışımızla dinamik,
yeniliğe açık ve konusunda deneyim sahibi öğretmen kadromuzla, öğrencilerimizin
başarı düzeylerini yüksek seviyelere çıkarmaya çalışılmaktadır.
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KURUCU MÜDÜRÜMÜZ
RIFAT YÜCEL
Zor olanı başarmak değer yaratır.
1974 Malatya doğumludur. İlk, ortaokul ve lise eğitimini Malatya’da tamamlamıştır. Üniversitesi
eğitimini 1993-1997 yılları arasında yılında Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Fakültesi Sınıf
Öğretmenliği bölümünde tamamlamıştır. Üniversite eğitimini müteakip, öğretmenlik mesleğindeki
ilk ataması 1998 yılında arasında Adıyaman Besni Karnacık Köyü’ne birleştirilmiş sınıflarda “Sınıf
Öğretmeni” olarak yapılmıştır. Eğitimde imkansızlıklar ile ilk defa burada tanışmış ve imkansızlıkların
başarıya engel olamayacağı ﬁkrini burada edinmiştir. Bu imkansızlıklar kendisinde ülkemize çağın
gereklilikleri ile donatılmış, modern ve örnek bir eğitim tesisi kazandırmak hayalini doğurmuştur.
2003 yılına kadar Milli Eğitim Bakanlığımız bünyesinde görevine devam etmiş ve bu tarihte görevinden ayrılarak hayali olan eğitim tesisini gerçekleştirme serüvenine başlamıştır. Bu hayalin ürünü
olarak 2005 yılında “Özel İbrahim Yücel Okulları” nı hayata geçirmiş ve bu güne kadar ülkemizin
geleceğini oluşturacak pek çok başarılı öğrenci mezun etmiştir. Halen Özel İbrahim Yücel
Okulları’nın Okul Müdürlüğü görevini yürütmekte ve bu görevi ile beraber İnönü Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Eğitim Yönetimi Bölümünde yüksek lisans eğitimi almaktadır.

(
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EGITIM KADROMUZ
KADROMUZ
İdari Kadro;

Akademik Kadro;

1 Müdür,
2 Müdür Yardımcısı
4 Memur
15 Yardımcı Personel

9 Sınıf Öğretmeni
2 Rehberlik ve Psikolojik Danışman
1 Okul Öncesi Eğitimi Öğretmeni
4 Türkçe Öğretmeni
4 Matematik Öğretmeni
4 Fen Bilgisi Öğretmeni
2 Sosyal Bilgiler Öğretmeni
1 Bilgisayar Öğretmeni
7 İngilizce Öğretmeni
1 Almanca Öğretmeni
1 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni
3 Beden Eğitimi Öğretmeni
2 Görsel Sanatlar Öğretmeni
1 Müzik Öğretmeni
1 Modern Danslar Eğitmeni
1 Satranç Eğitmeni

Rehberlik Servisi;

ÖZEL

İBRAHİM YÜCEL
OKULLARI
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www.ibrahimyucel.k12.tr
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SPORTIF BASARILARIMIZ
.
YÜZME
Farklı kategorilerde iki 1.’lik, dört 2.’lik, üç 3.’lük, iki 4.’lük.
HENTBOL
Farklı kategorilerde iki 1.’lik, bir 4.’lük.
SPOR TIRMANIŞI
Farklı kategorilerde iki 2.’lik, bir 3.’lük.
SATRANÇ
Farklı kategorilerde beş 1.’lik, beş 2.’lik, dört 3.’lük, iki 4.’lük.
JİMNASTİK
Farklı kategorilerde iki 1.’lik, üç 2.’lik, iki 3.’lük, bir 4.’lük.
FUTSAL
2019 yılı il 2.’liği.
FUTBOL
2016 yılı yıldızlar kategorisi grup 2.’liği.
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ÖDÜLLERIMIZ
2011 yılı Türkiye geneli Monami Resim Yarışmalarında 3 madalya.
2010 yılı Türkiye geneli Monami Resim Yarışmalarında ikinci
sınıflar Türkiye 1.’liği, 2.’liği ve Mansiyon ödülü.
2011 yılı BİLMEFOL (Fen ve Matematik Olimpiyatı) sınavında Malatya 1.’liği.
2010 yılı MAMATYA (Malatya Matematik Yarışması) il 2.’liği, 3.’lüğü ve Mansiyon ödülü.
2010 yılı BİLMATOL Matematik Yarışmasında Malatya 3.’lüğü.
2010 yılı ilde düzenlenen İstiklal Marşı Okuma Yarışması Mansiyon ödülü.
Sağlık ve Hijyen kurallarına uygunluk bakımından “BEYAZ BAYRAK”
Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Yaşam koşullarına uygunluk bakımından
“BESLENME DOSTU OKUL”
Çevreye Uyumlu, Duyarlı ve Doğal olması bakından MAVİ GÖK, YEŞİL BAYRAK

