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KEPİRTEPE’DE HÜZÜN
Kepirtepe’den mezun olduktan sonra iki ayrı 

üniversite bitiren SAZCI, Kepirtepeliler Eğitim 
Vakfı onursal üyesiydi. Marmara üniversitesi Gü-
zel sanatlar Fakültesinde öğrencilere ders veren 
değerli mezunumuz, uzun yıllar Kale Grubu genel 
müdürlüğü görevi yapmıştı. 

Bir köy çocuğunun, Cumhuriyet’in sunduğu im-
kânlarla gerek ülkemizde, gerekse yurt dışında 
neler başarabileceğini gösteren önemli bir örnek 
olan Hasan Sazcı, Kepirtepe’ye 1962 yılında gir-
mişti. Kendisi Kepirtepe’yi “Ben uygulamalı bi-
limler üzerine, biri yurtdışında olmak üzere, iki 
üniversite bitirdim. Ama emin olunuz ki, Kepirte-
pe’de aldığım eğitim benim çalışma hayatımın ve 
yükseköğretimimin temeli oluşturmuştur. Burada 
aldığım eğitim, her iki üniversitede aldığım eğitim-
den daha nitelikli idi.” Sözleriyle ifade etmiştir.

2016/2017 Eğitim Öğretim yılı açılış törenine ka-
tılan ve Kepirtepeli öğrencilere hitap eden SAZCI, 

“Dünya insanı olun. Her türlü sosyal 
faaliyetlere katılın ve etrafınızdaki 
insanlarla iyi iletişim kurun. Dünya-
daki gelişimlere, çağın gereksinim-
lerine açık olun. Okulunuzun kıy-
metini bilin ve hangi meslek dalını 
seçerseniz seçin, mesleğinizin en iyisi 
olun.” demişti. Genç Kepirtepeli ar-
kadaşlarımız da kendisine okula ilk 
kaydolduğu fotoğrafı ile mezun ol-
duğu yıllardaki fotoğrafını hediye et-
mişlerdi. Rahmetli Hasan SAZCI, bu 
fotoğrafların bugüne kadar aldığı en 
anlamlı hediye olduğunu söylemişti.

Kepirtepe ailesi olarak değerli me-
zunumuz Hasan SAZCI’yı rahmet ve 
minnetle anıyoruz.

                           GENÇ KEPİRTEPELİLER

1968 Kepirtepe İlköğretmen Okulu mezunu Hasan SAZCI vefat etti. 

ÜÇ ÇEYREK ASIRLIK 
MEZUNİYET TÖRENİ

“Bugün, kendimi hem gururlu hem 
hüzünlü hem de sevinçli hissettiğim 
bir gün. Başlangıçlar güzeldir, bitişler 
zor… Tanışmalar heyecanlı ve umut-
lu, ayrılışlar acı. Sizden bir şey kalır 
geride. Kırılan kalbinizden bir parça 
mı yoksa sevdiklerinizle paylaştığınız 
güzellikler mi? 

Hayatımızın bir sayfasını acı tatlı 
anılarla kapatırken diğer sayfasını 
yeni beklentiler ve umutlarla açıyo-
ruz. Bizler, bir mevsimlik çiçek gibi 
bu okuldan gelip geçiyoruz. Başka-
larının da geçtiği ve geçeceği gibi… 
Ancak, mevsim bitecek ama bizler 
başka iklimlerde de çiçek açmaya de-
vam edeceğiz ve yeni çiçekler yetiş-
tireceğiz. 

Volter’in dediği gibi, bahçemizi hiç 
kurutmayacağız, sulamaya, güzel-
leştirmeye devam edeceğiz.”

Haberin Devamı Sayfa 2’de

Türkiye Birincisi ECEM TİREN Okulumuz 12/B sınıfı öğ-
rencilerinden Ecem Tiren 
bir kez daha gururlan-
dırmayı başardı. Geçtiği-
miz yıllardaki bilek güreşi 
alanında olan başarısını 
bu yılda devam ettiriyor.

Banu Bilir’in Röportajı Sayfa 4’te
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“ÜÇ ÇEYREK ASIRLIK 
MEZUNİYET TÖRENİ”

Sevgili Kepirtepe Ailesi, Değerli Büyüklerim,
“Bugün, kendimi hem gururlu hem 

hüzünlü hem de sevinçli hissettiğim bir 
gün. Başlangıçlar güzeldir, bitişler zor… 
Tanışmalar heyecanlı ve umutlu, ay-
rılışlar acı. Sizden bir şey kalır geride. 
Kırılan kalbinizden bir parça mı yoksa 
sevdiklerinizle paylaştığınız güzellik-
ler mi? Hayatımızın bir sayfasını acı tatlı 
anılarla kapatırken diğer sayfasını yeni 
beklentiler ve umutlarla açıyoruz. Biz-
ler, bir mevsimlik çiçek gibi bu okuldan 
gelip geçiyoruz. Başkalarının da geçtiği 
ve geçeceği gibi… Ancak, mevsim bite-
cek ama bizler başka iklimlerde de çiçek 
açmaya devam edeceğiz ve yeni çiçekler 
yetiştireceğiz. Volter’in dediği gibi, bah-
çemizi hiç kurutmayacağız, sulamaya, 
güzelleştirmeye devam edeceğiz.

Kepirtepeye ilk geldiğimde içimde bir 
hüzün vardı. Çünkü ilk kez evimden, 
ailemden ayrılıyordum. Okul tercihleri 
yaptığım dönemde daha önceki yıllar-
da Kepirtepe’den mezun olup iyi yerlere 
gelen büyüklerimin tavsiyeleri ile seç-
miştim okulumu. Ama yine de ilk anda 
içime yerleşen hüzne engel olamamış-
tım. Ancak hocalarım ve arkadaşlarım 
sayesinde çok kısa sürede okulumuza 
alıştım. Geçen yılların sonunda gördüm 
ki yurtta kalmak bana çok şey kattı. 
Yurtta paylaşmayı, arkadaşlığı ve köklü 
bir ailenin bireyi olmanın verdiği onu-
ru ve gururunu öğrendim. Geldiğimde 
ailemden, sevdiklerimden ayrılmanın 

hüznünü duymuştum. O ilk gün içi-
mi kaplayan duygunun aynısını şimdi 
de hissediyorum. Ancak artık çok daha 
büyük bir ailenin üyesi olmanın ve ar-
kadaşlarımdan, öğretmenlerimden ve 
okulumdan ayrılmanın hüznü var içim-
de. Burada olan kardeşlerime şunu tav-
siye ediyorum: Kalan yıllarınızın ve oku-
lumuzun değerini bilin. 

Bizi en iyi şekilde yetiştirme gayretinde 
olan, her alanda bize rehber olan öğret-
menlerimize ve başarılarımızda, başarı-
sızlıklarımızda her zaman yanımda olan 
başta kendi aileme bir kez de sizlerin 
önünde teşekkürü bir borç biliyorum.

Bir üstadın dediği gibi ‘Mühim olan 
dünyayı anlamak değil, değiştirmek-
tir’. Biz, araştırıyor ve öğreniyoruz. Bu-
nun da bizi dünyayı değiştirme gücüne 
ulaştıracağına yürekten inanıyoruz. Tabi 
inanmak kadar, uygulamak da önemli. 
Daha önce gerçekleştirilemeyen idealler 
biz gençlerin ellerinde hayat bulacaktır. 
Yaşamımızdan verdiğimiz bu zamanların 
ve emeklerin, ulaşacağımız büyük he-
deflerimizin kilometre taşları olacağına 
inanıyorum.

Sevgili arkadaşlar şiddetin acımasızlı-
ğın, çıkarcılığın, her türlü sömürünün, 
savaşların kol gezdiği bir dünyada, en 
acil ihtiyaç iyiliktir, sevgidir, saygıdır; 
her varlığa güzel bakmaktır ve güzeli 
görmektir. Güzel bakın, güzel görün

Hepimizin yolu ve şansı açık olsun. Her 
şey gönlümüzce olsun.” 

Erdinç ÇELEBİ 12/A-882 – 24 Mayıs 2017 – Kepirtepe Anadolu Lisesi

SON ÖĞRETMEN 
OKULU 
MEZUNLARI

Başlangıçlar güzeldir, bitişler zor… 
Tanışmalar heyecanlı, ayrılışlar acı. 14 Ekim 
1938’de Edirne Karaağaç İstasyonunda 
‘Köy Öğretmen Okulu ve Eğitmen Kursu’ 
adı ile başlayan ve ‘Kepirtepe Anadolu 
Lisesi’ olarak devam eden okulumuz bu 
sene de öğretmen lisesi iken öğretim 
gören öğrencilerini uğurladı.
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Onlar öğretmen okulunun son 
mezunlarıydı. Hepsi ayrı özel, hep-
si ayrı mutlu ve en önemlisi hepsi 
ayrı üzüntülüydü, çünkü Kepirte-
pe Anadolu Lisesi’nde okumaktan 
hepsi gurur duyuyordu ve 4 seneyi 
dolu dolu yaşayıp vedalaşırken ar-
kadaşlarından, öğretmenlerinden 
ve en önemlisi Kepirtepe Anadolu 
Lisesi’nden ayrılacakları için hü-
zünlendiler. Onlar için 4 saat gibi 
geçen 4 sene onları hayata hazırla-
dı ve olgunlaştırdı. Yeni arkadaşlık-
lar yeni bir hayat ve en önemlisi yeni 
bir aile kazandılar: “Kepirtepe ailesi”

Nereye giderlerse gitsinler, nere-
de olurlarsa olsunlar, yıllar geçtikçe 
Kepirtepe ailesinin sıcaklığını asla 
unutmayacaklar. YGS sınavını at-

latan öğrenciler LYS sınavına gire-
cekleri için gergin olsalar da hepsi, 
onları iyi bir geleceğin beklediğini 
biliyorlardı, çünkü onlar Kepirtepe 
Anadolu Lisesi’nden mezun olu-
yorlardı. 

Kepirtepe Anadolu Lisesi mezuni-
yet töreni programı şöyle idi; Say-
gı duruşu ve İstiklal Marşı, açılış 
konuşması, protokol konuşmala-
rı, temsili mezuniyet belgelerinin 
verilmesi, dereceye giren öğren-
cilerin ödüllendirilmesi, okul bi-
rincisinin konuşması, bayrak de-
vir-teslim töreni, okul kütüğüne 
plaket çakılması ve kep atma töreni 
ile program sona erdi. Okul bahçe-
sinde müzik gurubunun konserin-
de keyifli dakikalar geçirildi.

Cemre  ÇAMLICA  /Kepirtepe Anadolu Lisesi
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TÜRKİYE BİRİNCİSİ 
ECEM TİREN

Okulumuz 12/B sınıfı öğrencilerinden Ecem Tiren bir kez 
daha gururlandırmayı başardı. Geçtiğimiz yıllardaki bilek 
güreşi alanında olan başarısını bu yılda devam ettiriyor. 
Başarısının sırrını kendisine sordum ve şu yanıtları aldım;

Ecem Tiren kimdir? Biraz kendinden bahsedebilir misin?
Kepirtepe Anadolu Lisesi’nde son sınıf sayısal öğrencisiyim. LYS 
sınavına hazırlanıyorum. Hem spor aktivitelerini hem de ders-
lerimi bir arada yürütmeye çalışıyorum. 14-21 Mayıs 2017 ta-
rihinde Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edeceğim. 
Bu benim için çok önemli çünkü Kepirtepe Anadolu Lisesi’nde 
okurken katılacağım son şampiyona.

Bilek güreşine nasıl ve neden başladın?
Çocukluğumdan beri güçlü biriydim. Arkadaşlar arasında yaptı-
ğımız bilek güreşlerinde genelde yeniyordum. Babam bu gücü-
mü fark ettiğinde beni bu spora teşvik etti. Bir süre bu spor da-
lını araştırdık. İstanbul’daki spor kulübüne antrenmana gittik. 
Antrenör beni güçlü buldu ve lisans çıkarttı. Bu lisanstan sonra 
2013 yılında ilk yarışmama katıldım. İlk kez yarışmaya katılma-
ma rağmen Türkiye 2.si oldum. Bu başarı beni hırslandırdı ve 
devam etmemi sağladı.

Bilek güreşine başlarken fiziksel sorunlar yaşadın mı?
İlk başladığım zamanlarda kas ağrılarım oluyordu. Bir zaman-
dan sonra ağrıya alıştım.

Bilek güreşine başladığında çevrendeki insanların tepkisi nelerdi?
Ailem her zaman destekledi. Çevremdeki insanlardan olumsuz 
tepki almadım fakat ilk duyduklarında çok şaşırıyorlardı.

Çok başarılı bir bilek güreşçisin. Bugüne kadar aldığın ödüller neler?
2013 Türkiye 2.lik Madalyası, 2015 sağ ve sol kolda Türkiye 
3.lük Madalyası, 2016 sol kolda Türkiye 1.lik Madalyası, 2016 
sol kolda Avrupa Şampiyonası 2.lik Madalyası, 2017 sağ kolda 
Türkiye 1.lik Madalyası, 2017 sol kolda Türkiye 3.lük madal-
yası aldım.

Dünya Şampiyonası’na gitmek nasıl bir histi?
Türkiye’deki başarılı sporcular arasında seçilerek gittim. 
Türkiye’yi temsil ettiğim için gurur duydum. İlk defa Dünya 
Şampiyonası’na gittiğim için çok heyecanlıydım. Bana ina-
nan ve destek olan insanları düşündüm ve onlardan güç ala-
rak maçlara çıktım.

Bu süreçte sana en çok destek olan kimdi?
En başından beri yanımda olan babam, Kepirtepe’ye geldik-
ten sonra Cem Öğretmenim benim destekçim oldular.

Başarılı bir bilek güreşçisi olduktan sonra insanların sana karşı 
tavrı değişti mi?
Başarılarımı duyduktan sonra bilek güreşi için meraklanıyorlar. 
Gücümü merak edip benimle bilek güreşi yapmak istiyorlar.

Şu anda üniversite sınavına hazırlanıyorsun. Başka bir hayalin var mı 
yoksa bilek güreşçiliğine meslek olarak mı devam etmek istiyorsun?
Mühendis olmak istiyorum. Bilek güreşçiliğine hobi olarak 
devam etmek istiyorum. İş sahibi olduktan sonra bu alanda 
kurs açmak istiyorum.

Çocukların olursa onları da bilek güreşine yönlendirmek ister miydin?
Tabiî ki isterdim. Hayatım boyunca bırakmak istemediğim 
için çocuklarımı da eğitip iyi birer sporcu yapmak istiyorum.

Başarılarında Kepirtepe’nin rolü nedir?
Beni tüm hocalarım destekledi. Bu sene çalışmalar için spor 
aletleri getirdiler. Bilek güreşi masası geldi. Cem öğretmeni-
mizle birlikte çalışmalar yaptık. Ödül törenlerinde bana inan-
dıklarını belli ettiler. Bu beni hırslandırdı.

Banu BİLİR

“Okunmamış Her Kitap 
Yenidir.”
Mart 2016´da açılışı yapılan okulumuz kütüpha-

nesine “Okunmamış Her Kitap Yenidir.” sloganıyla 
başlattığımız kitap toplama kampanyasına Lülebur-
gaz Belediyesi de destek verdi. 164 kitap hediye eden 
Lüleburgaz Belediyesine ve Başkan Emin Halebak´a 
teşekkür ederiz. Bu vesile ile Belediye Başkanı Sa-
yın Emin Halebak ile okulumuz öğrencileri arasın-
da kütüphanemizde bir de söyleşi gerçekleştirdik. 
“Değerli olan her şey ölçülemez, ölçülebilen her şey 
değerli değildir.” sözü bu söyleşiye damga vuran 
söz oldu. Belediyemiz tarafından yapılan bu destek-
le birlikte okulumuz kütüphanesindeki kitap sayısı 
3500’ü geçmiş oldu.Sizlerin de kütüphanemize de-
ğerli bağışlarınızı bekleriz.
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27. KEPİRTEPELİLER GÜNÜ

Kepirtepeliler Eğitim Vakfı’nın ve 
Kepirtepelilerin bir araya gelerek 
düzenlediği Kepirtepeliler Gü-

nü’nün 27.si bu sene de büyük bir coş-
kuyla kutlandı. 21 Mayıs 2017 tarihinde 
gerçekleştirilen bu günde bu ailenin her 
ferdi bu ulu çınarın altında erken saatler-
de toplanmaya başladı. Gençlik zaman-
larını özleyen tüm Kepirliler eski günleri 
yâd ettiler.

Okulumuz 12. Sınıf öğrencisi Murat BAY-
RAKTAROĞLU ve 10.sınıf öğrencisi Beyza 
ATLI’nın sunduğu programda 15-21 Mayıs 
tarihleri arasında Kepirtepeli ressamlar 
tarafından gerçekleştirilen ve aralarında 
Basri ERDEM, Saim ORDU, Hasan TOPUZ, 
Bilginar BÖLÜKBAŞI, Tahir KADEM, Fe-
rat YOLERİ, Vahit AKAN ve Resim Öğ-
retmenimiz İbrahim Halil KARAKOL’un 
bulunduğu Resim Çalıştayı’nda bulunan 
ressamlarımıza plaketleri verilerek prog-
rama başlandı.  Daha sonra 27. Kepirte-
peliler adına bu yıl ilk defa düzenlenen 
Başlangıçtan Sona Kepirtepeliler Koşu-
su’nda 20 Mayıs Günü okulumuzun ilk 
kuruluş yeri olan Edirne Karaağaçtan ay-
dınlanma ışığımız Kepirtepe’ye uygarlığa 
doğru koşan Kepirtepeli sporcularımız 
Erol GÜLSEREN, Fedai KÜRTÜL , Ayhan 
DİNÇKAN, Orhan BİRİCİK, İlyas ŞAHİN, 
Halil KIZILTAN ve Tuncay DİNLER o gün 
koşularını başarıyla tamamlayarak pla-
ketlerini aldılar.

Kepirtepe Eğitim Vakfı Başkanı Selahat-
tin GÜL günün anlam ve önemini belir-
ten konuşmasını yaptı. Okul Müdürümüz 
Halil İbrahim TOKLU’da konuşma yapa-
rak Kepirtepe’nin köklü bir geçmişi oldu-
ğunu vurguladı.

50.yıl mezunları adına konuşmasını ya-
pan Seyyid NEZİR “Kepirtepe” adıyla, 
Muhammed AKÇA güzel bir Orhan Veli 
KANIK şiiri ile Kepirtepe’ye olan aşklarını 
dillendirdiler. Bu konuşmaların üzerine 
50. yıl mezunlarına plaketleri verildi. Gü-
nün anısına birbirini özleyen 50. yıl me-
zunları kendi aralarında geniş bir hatıra 
fotoğrafı çekildiler. 25. yıl mezunu olan 
ve şuanda mezun olduğu okulunda hem 
öğretmenlik hem idarecilik yapan Kim-
ya Öğretmenimiz Mustafa ULUDAĞ hem 
günün anlam ve önemini belirten hem de 
Kepir aşkını anlatan konuşmasını yaptı 
ve kendi plaketini alıp diğer dönem ar-
kadaşlarına da plaketlerini verdi. Bunun 
üzerine de 25. yıl mezunları da kendi ara-
larında fotoğraflarını çekildiler.

Bu güzel günde Kepirliler için zaman göz 
açıp kapayıncaya kadar geçti.

Beyza ATLI - Beyza ALAGÖZ

KEPİRTEPE’DE RESİM 
ÇALIŞTAYI BAŞLADI

27. Kepirtepeliler buluşması bu yıl 21 
Mayıs 2017 Pazar günü gerçekleşecek. 
Bu büyük buluşma öncesinde 15/21 
Mayıs haftasında Kepirtepeli ressam-
lar okulun bahçesinde öğrencilerle 
birlikte resim yaparak bir dizi etkinlik 
gerçekleştiriyorlar. Kepirtepeli öğren-
cilerin de büyük ilgi odağı olan resim 
çalıştayına Tahir KADEM (1981 mezu-
nu), Ahmet Eser KÖPRÜLÜ, Ferat YO-
LERİ (1976 Çapa Mezunu), Vahit AKAN 
(1968 Mezunu), Hasan TOPUZ (1968), 
Mustafa KESKİNKAYA (1967 Mezunu), 

Fevzi ALİ (1964 Mezunu),  İbrahim ha-
lil KARAKOL (Resim Öğretmeni) katı-
lıyor. 15 Mayıs Pazartesi sabah başla-
yan resim çalıştayında ortaya çıkacak 
resimler, 21 Mayıs Pazar günü Kepir-
tepeliler Gününde sergilenecek ve 
bu usta ressamların tuallerinden elde 
edilecek gelir, Kepirtepeliler Eğitim 
Vakfına bağışlanacak. Hafta boyunca 
devam edecek etkinlik herkese açık 
olup, 21 Mayıs Pazar günü düzenlene-
cek büyük Kepirtepeliler buluşmasına 
da davet niteliği taşıyor.
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KARİYER GÜNLERİ
Okulumuz son sınıf öğrencileri için 

düzenlenen Kariyer Günleri´nin 1.sini 
Zentiva Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. 
işbirliği ile hazırlamış bulunmaktayız.  
Zentiva İnsan Kaynakları Uzmanı Sa-
yın Emel TOPTANCI ile birlikte gelen 2 
Kimya 1 İnşaat ve 1 Makine mühendisi 
ile kütüphanemizde bir söyleşi gerçek-
leştirildi. Özellikle mühendislik alanını 
tercih edecek öğrenci arkadaşlarımı bu 
meslek alanıyla ilgili bakış açılarını ge-
liştirmek, mühendis olarak hayata atıl-
dıklarında nelerle karşılaşacakları konu-
sunda bilinçlendirmek ve merak ettikleri 
sorulara yanıt bulmak amacıyla yapılan 
etkinlik, Kariyer Günleri 1´in ilk basama-
ğını oluşturdu. Okulumuz haftaya sağlık 
sektörüyle ve ilerleyen zamanda da hu-
kuk alanıyla ilgili alanında temayüz etmiş 
kişilerle farklı söyleşiler gerçekleştirmek 
arzusunda. Söyleşinin sonunda Okul Mü-

dürümüz Halil İbrahim TOKLU, Zentiva´dan gelen 
ekibe plaket ve hediyelerini takdim ederek teşek-
kürlerini sunmuştur.

 12. sınıf arkadaşlarım meslek seçimlerindeki me-
rak ettikleri konuların cevaplarını bulmuşlar, onlar 
için merak uyandırıcı ve keyifli bir söyleşi olmuştur.

Kariyer Günlerimizin 2.sini, Lülebur-
gaz Özel Medikent Hastanesi işbirliği 
ile gerçekleştirdik. Beslenme ve Diye-
tetik Uzmanı, Fizik Tedavi ve Rehabi-
litasyon Uzmanı, Başhemşire, Ebe ve 
Halkla İlişkiler Uzmanları ile birlikte 

gerçekleştirilen söyleşide öğrenciler sağlık ala-
nı ve mesleklerle ilgili merak ettikleri sorulara 
cevap bulmuş ve farkındalıkları artmıştır. Özel 
Medikent Hastanesi ve ekibine keyifli ve öğre-
tici söyleşilerinden dolayı Kepirtepe Anadolu 
Lisesi adına teşekkür ederim.

Emine CAN

8 MART DÜNYA KADINLAR 
GÜNÜ ETKİNLİĞİMİZ

“DÜNYADA HER ŞEY 
KADINLARIN ESERİDİR”   

Mustafa Kemal Atatürk

Dünya kadınları ve özelde ül-
kemiz ve okulumuz kadınla-
rının özel hissettikleri 8 Mart 
etkinlikleri okulumuzda etkin 
bir kutlama ile hatırlandı. Ogün 
hemen hepimiz yaka kartları-
mızla hem kız arkadaşlarımızın 
hem de okulumuz bayan öğret-
menlerimizin günlerini hatırla-
dığımızı ve saygı duyduğumu-
zu ifade etmek istedik.

Kepirtepe Anadolu Lisesi ve 
Kepirtepeliler Eğitim Vakfı bir-
likte bir organizasyonla okulu-
muz bayan öğretmen ve perso-
nelinin 8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü’nü kutladı.

Öğretmenlerimize bu günün 
anısına yaraşır bir biçimde kut-
lamak ve bu günü güler yüzler-
le hatırlatmak amacıyla karan-
filler hediye edildi. Ardından 
okulumuz öğretmenler odasın-
da bayan öğretmenlerimiz için 
pasta kesildi. Böylece Kepirtepe 
kadın olmanın gururunu gös-
termek amacıyla üzerine düşen 
görevi yaptı.

Kerem AVCI
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169 YILLIK GELENEĞİN RESMİ
ATA’DAN YÜCEL’DEN 
TONGUÇ’TAN BERİ

Öğretmen okullarının kuruluş yıl dö-
nümünün 169. yılı Kepirtepe’de son 

kez coşkuyla kutlandı, daha doğrusu kut-
ladık. 2014 yılı itibariyle öğretmen okulla-
rının resmi olarak kaldırılmasıyla Kepirtepe 

Anadolu Lisesi adı altında, bu gün de Trak-
ya’nın ilk öğretmen okulu olmasının ruhu-
na yakışan şekilde program hazırlandık.

Henüz 2 senedir tanımaya çalıştığım bu 
şanlı mazi, bu “Kepir Ana”, bize yalnızca 
akademik dersleri değil; kardeşliğin, dost-
luğun,  birlik ve beraberliğin de ne olduğu-

Bizler de aynı inanç ve kararlılıkta 
olduğumuzu buradan vurgulamak 
isteriz. Bizler geçmişimizden gelen 
geleneklerimizi daha güçlü ve ka-
rarlılıkla devam ettireceğiz ve gele-
neklerimize sahip çıkacağız.

nu yaşatarak öğretti. Bu programda oku-
lumuz mezunlarından olan ve uzun süre 
de okulumuzda öğretmenlik yapmış öğ-
retmenimiz Remzi ÇİNKO’nun konuşması 
oldukça etkiliydi. Onun da söylediği gibi 
“Kepire gelen ağlar, giden ağlar.” Bakalım 
biz nasıl bir duyguyla ayrılacağız?

Ve 16 Mart programımız, Anadolu Öğret-
men Lisesi girişli olup son Öğretmen Lisesi 
mezunu olacak arkadaşımızdan Selen YAY-
LAGÜL’ün yaptığı anlamlı konuşmayla baş-
ladı. Programa da aslında bu konuşma dam-
ga vurdu diyebiliriz. 

Okul Müdürümüz de konuşmasında son 
Öğretmen Lisesi mezunlarından hüzün-
lü bir şekilde bahsederken “Her bitişlerin 
bir başlangıcı olduğunu, bugün artık Öğ-
retmen Lisesine tamamen veda ederken, 
Anadolu Lisesiyle Kepirtepe’nin daha güçlü, 
geleneklerine daha bağlı; hem akademik, 
hem de sosyal ve kültürel olarak geçmişini 
kıskandıracak bir güçte olduğunu ve yine 
Trakya’da bölge okulu olma vasfını devam 
ettirdiğini,” vurgulamıştır. Bizler de aynı 
inanç ve kararlılıkta olduğumuzu buradan 
vurgulamak isteriz. Bizler geçmişimizden 
gelen geleneklerimizi daha güçlü ve karar-
lılıkla devam ettireceğiz ve geleneklerimize 
sahip çıkacağız.

Her 16 Martlarda olduğu gibi, bugün de hep 
birlikte Kepirtepe Marşımızı söyledik.

Ardından davul zurna eşliğinde oyun ha-
vaları çaldı, oynadık, halaylar çekildi. Serin 
havaya rağmen “Kepir Ana”nın bizi sımsıkı 
saran kardeşlik duygusunun sıcaklığıyla hep 
birlikte eğlendik. 

“ Yurt ufuklarında destanımız var.
 Ata’dan Yücel’den Tonguç’tan beri.”

Saygıdeğer Müdürüm, Değerli Öğret-
menlerim, Sevgili Kardeşlerim,

16 Mart 1848. Çoğu insanın kulak aşinası 
bile olmadığı bir tarih... Dört sene öncesi-
ne kadar benim için de öyleydi aslında ta 
ki Kepir topraklarına ayak basana kadar. 
Dört yıl önce bugün okulda anlam vereme-
diğimiz bir hazırlık, bir koşuşturma var. Bir 
heyecanla bekliyoruz ne olacak, ne bitecek 
diye. Dayanamadık sorduk ağabeylerimi-
ze, ablalarımıza neler olduğunu. Bugün 
“Öğretmen okullarının açılış yıl dönümü” 
dediler. Heyecanlandık. Bir merakla bek-
liyoruz neler olacağını sınıfta oturuyoruz 
bahçeden sesler gelmeye başladı. Kalktık, 
camdan baktık 12. sınıflar aşağıda halay 
çekiyorlar. Hop! 11’lerde onlara katıldı 
derken onuncu sınıflarda bahçede… İlk 
defa karşılaştığımız için böyle bir şeyle, 
içimizde bir kıpırtı, bir heves biz de indik 
aşağıya. Ondan sonra çalsın sazlar! Her-
kes mutluluktan havalarda uçuyor, gülüş-
ler, kahkahalar… Roman havaları, halay 
derken müzik grubumuz çıktı sahneye “ 
ne yapacağız şimdi?” derken bir bakmışız 
12. sınıflar merdivenlerde, arkasında on 
birler onların arkasında onuncu sınıflar 
ve onların arkasında dokuzuncu sınıflar 
olarak toplanıvermişiz. Solistimiz başladı 

şarkılara… Barış Manço, Yüksek Sadakat, Ha-
luk Levent… Tüm okul hep bir ağızdan şarkı-
lara eşlik ettik. Çoğumuzun o gün sesi kısıldı 
çünkü kendinizi böyle güzel bir duygu seline 
kaptırdığınız zaman içinden çıkamıyorsunuz. 
Hele ki bu bir Kepir etkinliğiyse... 

O günün bende çok ayrı bir yeri var. İlk kut-
lama, ilk toplanma, okul bahçesinde ilk ha-
lay, o güzelim şarkılara hep bir ağızdan ilk 
eşlik… Bugünü siz kardeşlerime en iyi şekil-
de aktarmak için o gün en çok etkilendiğim 
şarkıları açtım bu satırları yazarken, o güne 
resmen geri döndüm ve bu satırları yazarken 
inananın kaç kere yazdıklarımı sildim bilmi-
yorum, çünkü heyecandan ellerim titriyor. 
İnanıyorum ki bugünün sonunda başta do-
kuzuncu sınıftaki kardeşlerim olmak üzere 
hepiniz bugüne çok daha güzel anılarla ay-
rılacaksınız okuldan. Benim gibi yıllar sonra 
bu günü düşündüğünüzde heyecanlanacak, 
duygulanacak ve bir özlem duygusu içinde 
bulacaksınız kendinizi ve o gün bir kez daha 
anlayacaksınız; böyle bir geleneğin anlam ve 
önemini... Ahh ahh! Gözümde canlandı kos-
koca mazi. Su gibi akıp giden 4 yıl şu an bir 
film şeridi gibi geçiyor gözlerimin önünden. 
Sanki daha dün geldim Kepir’e, daha dün ya-
şadım bu anlattıklarımı...

Ben Kepir’e Öğretmen Lisesiyken gelmiş-

tim ve şimdi ben ve arkadaşlarım bu geçen 
dört senenin ardından “Son Öğretmen Lise-
si Mezunları” olarak ayrılıyoruz ama biliyo-
ruz ve biliyorsunuz ki “Öğretmen” ifadesi-
ni tabelamızdan çıkarılması ile Kepirtepe, 
Kepirtepeliğinden hiçbir şey kaybetmedi. 
Değişen tek şey ismimiz oldu. Ne kardeş-
liğimizden ne arkadaşlığımızdan ne de öğ-
renciliğimizden bir şey kaybettik. Kepirtepe 
ruhunu sonuna kadar yaşadık, yaşıyoruz, 
yaşattık ve yaşatacaksınız… Kolay değil 79 
yıllık bir maziyi yaşatmanın sorumluluğu 
ama bir kere çekince Kepir’in havasını ci-
ğerlerimize, o Kepirtepe başka işliyor bir 
kere içimize. İşte bu da her okula nasip ol-
mayan bir şey. Biz boşuna demiyoruz” Ke-
pirli olmak ayrıcalıktır” diye. Bir öğretmen 
liseli, bir Kepirli, bir abla olarak benden size 
son bir tavsiye, bugünün tadını çıkarın, Ke-
pirli olmanın gururunu bir kez daha yaşayın 
ve bu gururu yaşamaktan, yaşattırmaktan 
asla, ama asla vazgeçmeyin!”

Benim gibi yıllar sonra bu günü düşündüğü-
nüzde heyecanlanacak, duygulanacak ve bir 
özlem duygusu içinde bulacaksınız kendinizi 
ve o gün bir kez daha anlayacaksınız; böyle 

bir geleneğin anlam ve önemini...

Selen YAYLAGÜL -12/D
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KEPİRTEPE ANADOLU LİSESİ
 2017 ösym yerleştirme sonuçları

Sayfa 1 / 2 Kepirtepe Anadolu Lİsesi

Ad Soyad Program Adı Üniversite Adı

ŞÜKRAN SEVİNÇ Tıp Fakültesi AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

ERDİNÇ ÇELEBİ Makine Mühendisliği İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

OĞUZ YAVUZ Endüstri Mühendisliği (İngilizce) YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

KEREM AYDEMİR Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği (İngilizce) ODTÜ

EZGİ NUR BİLGİNEŞİ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 

KENAN SAMET DAĞLI Hukuk Fakültesi ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 

TOLGA GÜL Hukuk Fakültesi KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

OYA İSLAM Hukuk Fakültesi ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

CANSU GÖKTAŞ Kimya Mühendisliği (İngilizce) HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

KÜBRA KARTAL Kimya Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) ODTÜ

OĞUZHAN ŞAHMAN İnşaat Mühendisliği GAZİ ÜNİVERSİTESİ

GÖKTUĞ EGEMEN GEZER Beslenme ve Diyetetik MARMARA ÜNİVERSİTESİ 

DİLARA DEMİR Beslenme ve Diyetetik NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ 

TUNAHAN KILINÇ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

BUSE DİNÇ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

ORHAN KIRCI İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) MARMARA ÜNİVERSİTESİ 

SENA ÇERALP Türkçe Öğretmenliği EGE ÜNİVERSİTESİ

CAN ÇALIŞIR Türkçe Öğretmenliği ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

SENA KÜÇÜKKANCABAŞ İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

OĞUZKAN GÖÇGELDİ Moleküler Biyoloji ve Genetik MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

SELİM SOYDAN Moleküler Biyoloji ve Genetik BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

GÜLİN NUR ARAN Endüstri Mühendisliği MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ

ASENA AKARSU Endüstri Mühendisliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ 

ECE ÇALIŞKAN Endüstri Mühendisliği (İngilizce) ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ

OĞUZHAN ÖZTÜRK Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 

MUSTAFA ENES DİNLER Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

ABDULKADİR AVAN Elektrik-Elektronik Mühendisliği ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 

ABDUL SAMET ÖZCAN Elektrik-Elektronik Mühendisliği TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 

SELİN ÇALIŞKAN Mimarlık NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ

AHMET CAN KÜÇÜK Mimarlık TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

YASEMEN TOPALOĞULLARI Mimarlık (%50 Burslu) İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ

AHMET CAN KARABIYIK Makine Mühendisliği ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

YASİN YAKAR Makine Mühendisliği TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

ERTUĞRUL KÖYBAŞI Makine Mühendisliği TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

BARIŞ TÖNGEL Makine Mühendisliği (İÖ) TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

ECEM TİREN Makine Mühendisliği TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

BATUHAN GÜLTEKİN Makine Mühendisliği KARABÜK ÜNİVERSİTESİ

ERAY DEMİR Makine Mühendisliği ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 

YAĞIZ DÖNMEZ Makine Mühendisliği (İÖ) NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ

MURAT DEMİRKAYA İnşaat Mühendisliği (İÖ) ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

İSMAİL TÜRKMEN İnşaat Mühendisliği ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

MEHMET ŞİRİN ÇETİN İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
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KEPİRTEPE ANADOLU LİSESİ
 2017 ösym yerleştirme sonuçları

Sayfa 2 / 2 Kepirtepe Anadolu Lİsesi

MUHAMMET BAHADIR İnşaat Mühendisliği KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ

MUSTAFA AKTEMUR Mekatronik Mühendisliği MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ

METE KARAKAYA Mekatronik Mühendisliği KARABÜK ÜNİVERSİTESİ

GÖKTUĞ BOCALAR Kimya Mühendisliği ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

EDANUR TEZCAN Kimya Mühendisliği ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

BURAK ESER Bilişim Sistemleri Mühendisliği SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

ALEYNA AKARSU Bilişim Sistemleri Mühendisliği KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

METE ÖZDEN Çevre Mühendisliği KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

MURAT CAN SEZGİNÇ Gıda Mühendisliği TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 

SELEN KARAÇOR Hemşirelik İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 

BEYZA FATMA BOSTANCI Hemşirelik SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

KAAN ERDEM Hemşirelik TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

EMİNE ARMAN Hemşirelik TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

ALPER KESTEL Hemşirelik KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ

UMUT ÇEVİK Metalurji ve Malzeme Mühendisliği ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

BERKAY SEVGİ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

MERTCAN ŞENOL Veteriner Fakültesi MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

ALİ BEKAR Otomotiv Mühendisliği GAZİ ÜNİVERSİTESİ

RASİM DÖNMEZ Otomotiv Mühendisliği KARABÜK ÜNİVERSİTESİ

ÖMER TOLGA ÖĞE Sınıf Öğretmenliği TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

ERDEM ŞIK Gazetecilik MARMARA ÜNİVERSİTESİ 

MURAT BAYRAKTAROĞLU Gazetecilik MARMARA ÜNİVERSİTESİ 

İNCİ BUKET UYAN Türk Dili ve Edebiyatı TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

YAĞMUR BOYLU Türk Dili ve Edebiyatı EGE ÜNİVERSİTESİ

ECEM AÇIK Ebelik (Tam Burslu) İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 

SİMGE KIZILARSLAN Sosyoloji ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

TOLGA ALTINTAŞ Almanca Öğretmenliği (Almanca) HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

SELEN YAYLAGÜL İngiliz Dili ve Edebiyatı NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ 

GÜLBEN SAVAŞ İktisat DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 

FULYA SERT İktisat DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 

SELİNAY FİLİZ İktisat DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 

METEHAN ESMER İktisat (İÖ) ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

ELİF ALTIN Gerontoloji AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

FATİH KARA Uçak Gövde-Motor Bakım KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

ÇETİN YILMAZ Uluslararası Ticaret ve Lojistik BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

OĞUZHAN DEMİREL Peyzaj Mimarlığı ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

YILMAZ GÖRKEM GÜNAYDIN Peyzaj Mimarlığı ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ

KEREM AKARSU Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ

DENİZ KAYAR Turizm Rehberliği AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

CEREN BÜYÜK Havacılık Yönetimi ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

SERCAN ÇETİN İlk ve Acil Yardım TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 

BATUHAN ÖZKAN Gemi Makineleri İşletme MERSİN ÜNİVERSİTESİ 
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İZİNDEYİZ ATAM

Kepirtepe yine üzerine 
düşen görevi en iyi şekilde 
yerine getirdi. 2017 yılın-
da 19 Mayıs programı Ke-
pirtepe sorumluluğunda 
gerçekleştirildi. Program 
Lüleburgaz Kongre Meyda-
nında saat 10.00 itibariyle 
başladı. Okulumuz öğren-
cilerinden Dilan BAĞCI ve 
Egemen ERCAN ile Ede-
biyat Öğretmenimiz Dilay 
ÇETİN, programın sunucu-
luğunu yaptılar. 

Günün anlam ve önemini 
belirten konuşma, yani 19 
Mayıs Bağımsızlık Ateşinin 
İlk Yanışını anlatan konuş-
mayı İlçe Gençlik Hizmet-
leri ve Spor Müdürü Cihan 
ERDEM tarafından yapıldı. 

Konuşmanın ardından, 
okulumuz öğrencilerinden 
Çağla DEMİRBİLEK Bütün 
19 Mayıs Gençliği Adına ko-
nuşmasını gerçekleştirdi. 

Okulumuz halk oyunları 
ekibi, Gençlik Bayramın-
da, birinciliklerle dolu ba-
şarısına yakışır bir şekilde, 
izleyenleri oldukça etkile-
yecek bir gösteri sundular. 
Halk oyunları ekibinde; 
Mehmet GÜLOZ, Şenol KI-
LIÇ, Ahsen AKYIL, Yağmur 
ŞİRİN, Tunçberk TUNÇ, 
Öykü ÖZKUL, Belinay ÇE-
TİN, Miray TUNA, Mert 
KARAKAYA ve Batuhan 
GÜLTEKİN bulunmaktadır. 

Her sene olduğu gibi Ata-
türk’ün biz gençlere rehber 
olarak bıraktığı Gençliğe 
Hitabe, yine okulumuz öğ-
rencilerinden Sercan ÇE-

TİN tarafından okundu.
Programımızın devamında 

Gençliğin Ata’ya Cevabı okulu-
muzun 12. sınıflarından Abdul-
kadir AVAN tarafından okundu. 
Meydandaki topluluk da bu gü-
nün coşkusuna kapılıp yüksek 
sesleriyle bizlere eşlik etti. Genç-
liğin Ata’ya cevabı hep bir ağız-
dan tekrarlandı.

 Atatürk’ün yurdu emanet etti-
ği biz gençler tarafından yine bir 
dans gösterisi sunuldu.

Lüleburgaz’da faaliyet göste-
ren ekipler tarafından cimlastik, 
judo, karete ve güreş gösterile-
riyle gelen izleyicilere bir spor 
gösterisi yapıldı. 

 Ardından Gençliğin Atatürk’ü 
unutamadığını bir kez daha ha-
tırlatmak amacıyla ‘Mustafa Ke-
mal Seslense’ adlı şiir okulumuz-
da öğrenim gören Sanem ATABEY 
tarafından okundu. Öğrencimiz 
bütün program boyunca olduğu 
gibi yüksek sesli alkışlarla şiirine 
son verdi. 

Son olarak Kepirtepe Anadolu Li-
sesi Korosu, Müzik öğretmenimiz 
Burcu ŞİMŞEK DAĞ yönetiminde 
izleyenlerin akıllarında yer ede-
cek üç şarkılık repertuar ve hari-
ka bir performans ile güne yakışır 
bir şekilde programı sonlandırdı. 
Kepirtepe Anadolu Lisesi Korist-
leri: Selin GİRGİN, Dilan BAĞ-
CI, Mert UYGUN , Berkay KÖSE , 
Eralp KORKMAZ , Deren YALIN , 
Ezgi BAYLAM , Sena BULCA , Çağ-
la HIZLI, Beyzanur ÇELİK, Selen 
AKSOY, İlayda NADAROĞLU, İrem 
Betül ARSLAN , Hüseyin RECE-
POĞLU, Eda AVCI, Tuğçe ÖZEL, 
Esra TAYFUN, Muratcan NUH ve 
Cemre ÇAMLIÇA bulunmaktadır .

Kerem AVCI    11/B - Selin GİRGİN  11/C

GENÇLİK ADINA KONUŞMA
Çağla DEMİRBİLEK - 11/B

 Milletlerin en büyük silahı, 
sahip oldukları genç nüfustur. 
Milletimiz de sahip olduğu genç 
nüfusla dünyanın en güçlü mil-
leti olma yolunda, emin adımlar-
la geleceğe doğru yürümektedir. 
Bizler de Türk gençleri olarak, 
devletimizi ve milletimizi ileriye 
götürebilmek için, elimizden ge-
leni yapıyoruz, yapacağız da. 

Türk genci, tarihin her döne-
minde, içinde bulunduğu zor-
lukların üstesinden gelmeyi ba-
şarmıştır. 1071’de Malazgirt’te, 
Alparslan zafer için Türk genç-
lerine güvendi ve yanılmadı; 
1453’te Fatih Sultan Mehmet 
İstanbul’u fethetmek için Türk 
gençlerine güvendi, güveni boşa 
çıkmadı; 1915’te Çanakkale Sa-
vaşlarında Türk ulusu, gençliğe 
güvendi, ulusumuz yanılmadı. 
Kurtuluş Savaşı’nda Mustafa 
Kemal Atatürk, özgürlük yolun-
da Türk gençliğine güvendi ve 
onun da güveni boşa çıkmadı. 
Ulu Önder, biz gençlere o ka-
dar güvendi ki, kurduğu Türkiye 
Cumhuriyeti’ni bizlere emanet 
etti. Bizlerin de bu emaneti ko-
rumak için, hiçbir fedakârlıktan 
kaçınmayacağımızı bilmeniz 
gerektiğini Atamızın bağımsız-
lık sevdasını büyüttüğü bu özel 
günde bir kez daha haykırıyoruz.  

Milletimizin bağımsızlık müca-
delesine başladığı bu büyük gü-
nün, bizlere armağan edilmesi 
biz gençler için büyük bir şeref-
tir. 19 Mayıs’ın Gençlik Bayramı 
olarak kutlanması medeniyet 
yolundaki yürüyüşümüzde bizi 
daha çok cesaretlendirmektedir. 
Biliyoruz ki, attığımız her adım-
da, verdiğimiz her kararda bütün 
Türk milleti bizimle olacaktır. Bi-
liyoruz ki, bizim adımlarımızı 
kontrol eden büyüklerimiz, yap-
tığımız yanlışları düzeltmek için 
bize yardım edeceklerdir.

Türk gençleri olarak, Ata-
türk’ün “Yurtta barış, dünyada 
barış.” sözünün gereği olarak, 
tüm insanlığa sevgiyle, hoşgö-
rüyle bakmaktayız ve bu son-
suza dek devam edecektir. Sa-
vaşların, nefretlerin ve kinin 
olmadığı bir dünya istiyoruz. 
Çünkü bizler, Mevlana’yı da, Yu-
nus Emre’yi de, Hacı Bektaşî Ve-

li’yi de; onların içlerindeki insan 
sevgisini de çok çok iyi biliyoruz 
ve onlar gibi, insanları çok se-
viyoruz. Ancak, vatanın bütün-
lüğü ve milletimizin geleceği 
tehlikeye girerse, vatanımızı ve 
milletimizi kurtarmak için düş-
manımızın üstüne kâbus gibi 
çökeceğimizden, kutsal değer-
lerimiz için canımızı seve seve 
vereceğimizden hiç şüpheniz 
olmasın.

Bizler, her dönemde Ulu Ön-
der Mustafa Kemal Atatürk’ün 
fikirlerini takip edecek, öğütle-
diklerine uyacak ve onun belir-
lediği hedeflere ulaşmak için bir 
dakika bile yılmayacak, daima 
çalışacağız. Bu hedefleri ger-
çekleştirmek için; okul sıraların-
da öğrencilik yapıyoruz, bilimi, 
tarihimizi ve sanatı öğrenmek 
için; öğretmenlik yapıyoruz, ge-
lecek nesilleri yetiştirmek için. 
Doktor oluyoruz, mühendis olu-
yoruz, işçi oluyoruz ilerleyebil-
mek için. Ve asker oluyoruz va-
tanımızı, milletimizi, bayrağımızı 
korumak için. / Şehit oluyoruz 
ülkemizi böldürmemek için. Ül-
kemizi bölmeye çalışan hainler 
ne cahil insanlardır ki, Türk gen-
cinin vatanının bir karış topra-
ğını dünyalara değişmeyeceğini 
bilmez.

Sayın Büyüklerim;
Atalarımızın vatan için, ulus 

için yaptıkları fedakârlıkların 
ve gösterdikleri çabaların bi-
lincindeyiz. Onların bu şerefli 
mücadelesinin gelecek nesiller 
için olduğunun da bilincindeyiz. 
Bizler de yeni nesil Türk gençliği 
olarak, muasır medeniyetler se-
viyesinin üstüne çıkmayı hedef-
lemekteyiz. Bu hedefi gerçek-
leştirmek için boş durmamak 
gerektiğini de biliyoruz. Bu he-
def için her birimiz farklı bir yol-
dan yürüyoruz. Ancak hepimizin 
hedefi büyük bir Türkiye’dir. Bu 
yolda biz gençler olarak ken-
dimize güveniyoruz, sizler de 
bizlere destek olun ve güvenin. 
Emin olun ki; bu güveniniz hiç-
bir zaman boşa çıkmayacaktır. 
Çünkü muhtaç olduğumuz kud-
ret damarlarımızdaki asıl kanda 
mevcuttur. NE MUTLU TÜRK’ÜM 
DİYENE! Saygılarımla.
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KEPİRTEPE’DE  ŞEHİTLERİMİZİ SAYGI 
VE MİNNET İLE ANDIK

Çanakkale savaşı yalnız bizim tarihimizin 
değil dünya tarihinin de en önemli savaşla-
rından biridir. Mustafa Kemal’in “Ben size ta-
arruzu emretmiyorum,  ölmeyi emrediyorum” 
sözüyle başlayan bu savaş, Türk milletinin za-
feriyle sonuçlanmıştır. Mustafa Kemal Atatürk 
ve Türk ordusunun bu üstün başarısını biz Ke-
pirtepe ailesi olarak saygı ve şükranla andık. 
İstiklal Marşı’nı okuduk. Bu günün anlam ve 
önemini anlatmak üzere arkadaşımız Çağla 
DEMİRBİLEK konuşma yaptı. Okulumuz Mü-
zik Öğretmeni  Burcu Şimşek DAĞ ve müzik 
korosunun hazırladığı program, bu özel güne 
damgasını vurdu. 
Şehitler günü için yaptırılan afişler öğle yeme-
ğinde arkadaşlarımızın dikkatini çekti. Ayrıca 
sabah okula girerken yaka kokartları dağıtıldı.

Simge ENGİNEŞİ  9/C

Sude MUT

YENİ LABORATUVARIMIZ

Okulumuzun ek binasında yer alan biyoloji 
laboratuvarı ve coğrafya dersliği öğrencilerin 
daha verimli daha etkin ders işleyebilmele-
ri için yeniden düzenlendi. 2017-2018 Eğitim 
Öğretim yılı içerisinden itibaren kullanılmaya 
başlanması planlanan Biyoloji Laboratuva-
rımız gerekli görsel materyallerle desteklendi. 
Büyük ve geniş olmasıyla öğretmen ve öğrenci-
lere avantaj sağlayacak olan birimlerin öğrenci 
başarımıza katkı sağlayacağı görüşündeyim. 
160 m2 alandan oluşan Biyoloji Laboratuva-
rımızda eski Kepirtepe’den kalan ve bugün 
halen kullanılmakta olan gerçek insan iskeleti 
(Biz aramızda Osman diyoruz.), yılanlar, kuş-
lar, geyik boynuzları gibi birçok laboratuvar-
da olmayan malzemeler bulunmakta.

Edebiyat ve güzel sanatlar dalında 2017 yılının mart ayından sonra elde ettiğimiz dereceleri 
yazdık. Katkısı ve emeği olan tüm öğretmen ve öğrencilere teşekkür ederiz. 2. Sayımızda 
yapılan bazı hatalar düzeltme amacıyla yeniden yazılmıştır.

YARIŞMA ADI
GÖREVLİ 

ÖĞRETMEN ADI 
SOYADI

DERECE ALAN 
ÖĞRENCİ ADI 

SOYADI

DERECE ALAN 
ESERİN ADI SINIFI ALDIĞI 

DERECE

MEHMET AKİF ERSOY 
VE ÖZLEDİĞİ GENÇLİK” 

Kompozisyon Yarışması
PINAR YAVUZ Güvenç GÜLFİDAN Âsım’ın Nesli 11/C İLÇE 2.

“ÖĞRETMENİNİ 
ANLAT” Konulu 

Kompozisyon Yarışması
PINAR YAVUZ Şeyma KACAR “Uzun İnce Bir Yol” 11/C İLÇE 2.

“18 MART ŞEHİTLERİNİ 
ANMA GÜNÜ” 

Kompozisyon Yarışması
PINAR YAVUZ Şeyma KACAR Refik-i Âlâ Yolu 11/C İLÇE 3. 

15 Temmuz Şehitlerine 
"Gençlerden Ecdada 

Mektup "
PINAR YAVUZ Şeyma KACAR Mektup 11/C İL 2.

“İSTİKLAL VE İSTİKBAL 
ŞAİRİ MEHMET AKİF”                      

Şiir Yarışması
PINAR YAVUZ Şeyma KACAR İstiklâlin Şairi 11/C İLÇE 1. 

“TÜRKÇENİN DOĞRU 
VE GÜZEL 

KONUŞULMASI 
ETKİNLİKLERİ” Deneme 

Yazma Yarışması 

PINAR YAVUZ Şeyma KACAR Özgürlük İçin İstiklal 11/C İLÇE 3.

PINAR YAVUZ Tolga ÇOBAN Bir Ülke Düşününki 11/B DENEME 
İLÇE 7.

HALİL AKTAN Meslina KORUCU 15 Temmuz Darbe 
Girişimi 11/C DENEME 

İLÇE 1.

PINAR YAVUZ Şeyma KACAR İstikbâl İçin İstiklâl 11/C ŞİİR    İLÇE 
3.

HALİL AKTAN Andaç Can AVCI Burası Türkiye 10/C
ŞİİR

İLÇE 8.

HALİL AKTAN Tilbe Eylül TORPİL Millet Davası 11/B
ŞİİR

İLÇE 3.

“NASIL BİR GENÇLİK?”
Kompozisyon Yarışması HALİL AKTAN Şeyma KACAR Nesl-i Turan 11/C İLÇE 1.

PINAR YAVUZ Çağla DEMİRBİLEK 11/B İL 1.

HALİL AKTAN Selin UZMAN 12/C İL 2.

KÜLTÜREL ALANDA BAŞARILARIMIZ

“TÜRKİYE’NİN 
DARBELER TARİHİ VE 

15 TEMMUZ MİLLİ 
İRADE ZAFERİ”                                

Deneme, Hikâye ve Şiir                 
Yarışması

    “ULUSAL 
BAĞIMSIZLIĞIN               

98. YILINDA GENÇLİĞİN   
ATA’SINA ÖZLEMİ”

Mektup Yazma Yarışması
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KEPİRTEPE ANADOLU LİSESİ KOROSU
Kepirtepe bu yıl farklı bir faaliyete 
daha sağlam bir adım atarak far-
kını gösterdi. Okulumuzun Müzik 
öğretmeni Burcu ŞİMŞEK DAĞ ‘ın 
başkanlığında Kepirtepe Anadolu 
Lisesi Korosu oluşturuldu. 
Koro, birlikte müzik yapmanın, 
birlikte şarkı söylemenin en kolay 
yoludur. Korolar müzik sevgisini ve 
kültürünü, o ulusun ana diline en 
uygun düşen söyleme biçiminin 
doğmasını, gelişmesini ve gelenek-
selleşmesini sağlar. Bu anlamda biz 
Kepirtepe Anadolu Lisesi Korosu 
olarak birlik ve beraberlik içerisin-
de bütün bir güzellik oluşturmanın 
keyfini tadarak yeni tanıştığımız 
geleneksel müziklerimizi, milli mar-
şlarımızı zaman zaman uluslararası 
çeşitli ezgileri seslendiriyoruz. Ça-
lışmalarımıza ilk aşamada temel ses 

eğitimi kapsamından yola çıkarak, çeşitli ne-
fes ve ses egzersizleri ile sesimizi kullanmayı 
öğrenme çalışmaları ile başladık. İlerleyen 
süreçte sesimizi doğru kullanarak teknik an-
lamda kademeli olarak daha seviyeli eserler 
seslendirmeye başladık. Koro çalışmaların-
da en önemli noktanın disiplin ve katılım 
olduğunu ve bu sebeple bizi başarıya götü-
ren noktanın bu olduğunu fark ettik. Çalış-
malarımızı öğle aralarında ve zaman zaman 
hafta sonları da ilave çalışmalar ile bir araya 
gelerek sürdürüyoruz. 
İlk performansımızı 10 Kasım Atatürk’ü 
Anma programı kapsamında okulumuzda 
ardından sırasıyla 24 Kasım Öğretmenler 
Günün’ de Aşkiye Neşet Çal sahnesinde, 
18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma 
programında okulumuzda, Şehitleri Anma 
Programı kapsamında Lüleburgaz Gençlik 
ve Spor Merkezi sahnesinde ve son olarak 
da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor 

Bayramı kapsamında kongre meydanında 
sergiledik. 
Okulumuz korosu her dönem öğrenci ala-
rak birlik-beraberlik ve disiplinli bir çalışma 
yürüterek çalışmalarını önümüzdeki sene-
lerde de sürdürmeye devam edecek.

Selin GİRGİN
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Kepir Ruhunu Üniversitelerde 
Yaşatmaya Geliyoruz…

5 Nisan Çarşamba gecesi okulu-
muzca düzenlenmiş olan Üniver-
site ve Kültür Gezisi ’ne iki oto-
büs heyecan ve mutlulukla kalkış 
yaptı.

Gecenin geç saatlerine kadar 
öğrencilerin bitmek bilmeyen 
enerjisi, öğretmenlere uykusuz 
saatler yaşattı. İlk durak Eskişe-
hir idi. Öğretmenevinde yapılan 
kahvaltıdan sonra rehberler eşli-
ğinde Osmangazi Üniversitesi ve 
Anadolu Üniversitesi gezildi. Öğ-
renciler eski Kepir mezunu olan 
abla ve abilerinden üniversiteler 
hakkında bilgi aldıktan sonra 
otobüsün yolunu tuttular.

Bir sonraki durak Odun Pazarı 
idi. Öğle yemeğini orada yiyen 
öğrenciler aile, dost ve akraba-
ları için ufak hediyeler almayı da 
ihmal etmediler. Cam müzesin-
de el emeği göz nuru muhteşem 
eserleri de incelemeden gitmek 
olmazdı! Hemen sonrasında Bal-
mumu Müzesi’ne geçildi. Devrim 
arabasında hatıra fotoğrafı çekil-
dikten sonra Sazova Parkı bura-
daki son duraktı.

Öğrenciler, saat 9 civarı geçtik-
leri Ankara’daki otelde dinlenip 
yoğun bir 7 Nisan sabahına uyan-
dılar. İlk durak 1. Meclis binasını 
gezmek oldu daha sonra 2. Meclis 
binası ziyaret edildi. Sonrasında 
Hacettepe ve ODTÜ üniversite-
sinde tanıtım ziyaretleri yine eski 
Kepir mezunları ve rehberler eş-
liğinde gerçekleşti.

Son durak olarak ulu önder  
Mustafa Kemal Atatürk’ün hu-
zuruna çıkıldı. Burada Kepirtepe 
Anadolu Lisesi olarak  Atatürk’ün 
mozolesine çelenk koyarak Anıt-
kabir özel defterini geçen sene 
olduğu gibi bu sene de imzaladık. 

Anıtkabir Özel Defteri’ni 
okulumuz adına Müdür 
Yardımcımız Mustafa ULU-
DAĞ imzaladı. 

Anıtkabir ziyaretinden 
sonra Ankara’dan ayrılıp 
Kapadokya’ya doğru yola 
çıktık. Akşam 8 gibi var-
dığımız Kapadokya’da eğ-
lenceli dakikalar sonrası 
otelimize geçip dinlendik. 
Sabahki turun ilk durağı 
Asmalı Konak oldu. Sonra-
sında Kapadokya Açık Hava 
Müzesini rehberler eşliğin-
de gezip geride bıraktığı-
mız bir çok güzel anıyla 
geri döndük.

Hem son derece faydalı 
hem de bir çok çılgınlıklar 
yaşayıp Kepir ruhunu en 
derinden hissettiğimiz bu 
güzel ve özel gezide; iyi ve 
kötü dakikalarda bizlerle 
ilgilenen, çılgınlıklarımı-
za ortak olan ve ne olur-
sa olsun bizlere kocaman 
gülümseyen, emeği geçen 
herkese teşekkür ederiz.

Meslina KORUCU

Kepirtepe’de İstiklal Rüzgârı
Her yıl olduğu gibi bu yıl da 12 Mart’ta 
İstiklal Marşı’nın (96. yılı) kabulü 
Kepirtepe’de coşku ile kutlandı. Bu 
gün İstiklal Marşı’mızı daha gür, daha 
heyecanlı, gururlu ve mutlu bir biçimde 
söyledik.
Bugünkü programda İstiklal Marşı’nın 
ne zorluklarla yazıldığı, yazılma amacı, 
Mehmet Akif’e yazması için kimin 
önerdiği, seçilmesindeki emeği, büyük 
şairin ödüle olan fedakârlığı, bu büyük 
eseri nerede yazdığı vs tüm detaylar bir 
kez daha bütün Kepirtepe öğrencilerine 
program dâhilinde anlatıldı. 
Bunlardan kısa kısa bahsedecek olursak:
İstiklal marşımızın yazılmasındaki amaç, 
toplumda milli bilinci güçlendirmek, 
bağımsızlık coşkusunu artırmak ve aynı 
zamanda bağımsız bir devlet olmanın da 

gereği olduğu için bir milli marşa gerek 
duyulmasıdır.
Milli marş yazılması için öneriyi Batı 
Cephesi Komutanı İsmet Paşa (İnönü) 
verdi, öneriyi uygun bulan Milli Eğitim 
Bakanlığı “İstiklâl Marşı Yazma Yarışması” 
düzenlendi ve 500 lira ödül koydu.
Yarışmaya 724 adet şiir katılmış, bu 724 
şiirden hiçbirisi İSTİKLAL MARŞI olmaya 
uygun görülmemiştir.
724 şiirin hiçbirisinin milli marş için uygun 
görülmemesine karşın Mehmet Akif 
Ersoy’un “Kahraman Ordumuza” adlı 
şiiri mecliste okunmuş ve büyük beğeni 
toplamıştır. 12 Mart 1921 tarihli toplantıda 
bu şiir İSTİKLAL MARŞI olarak kabul 
edilmiştir.
Mehmet Akif, yarışmaya konan 500 
liralık ödülü almamış, bu görevi ordu ve 

milletimiz adına yerine getirdiğini söylemiştir.
(İşte böyle de vatansever bir insandır Mehmet 
Akif.)
Mehmet Akif, milli marşı Ankara’daki “Taceddin 
Dergahı’nda” yazmıştır. Bu sürece tanık olan 
oğlu babasının milli marşı yazarken büyük 
ıstıraplar çektiğini, günlerce uyumadığını 
anılarını derlediği kitapta anlatmıştır.
Okulumuzda da bu günün anısında program 
düzenlendi.

İstiklal marşımızın 
yazılmasındaki amaç, toplumda 
milli bilinci güçlendirmek, 
bağımsızlık coşkusunu artırmak 
ve aynı zamanda bağımsız 
bir devlet olmanın da gereği 
olduğu için bir milli marşa gerek 
duyulmasıdır.

Selinay HAKLI
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OKUL TANITIM FAALİYETLERİ
Deren YALIN - Öykü ÖZKUL

Biz okul tanıtım ekibi olarak 
okulumuzu tanımak amacıy-
la gelen ortaöğretim öğrenci-
lerine olabilecek en iyi şekilde 
okulumuzu tanıtmaya, köklü 
çınarımızın değerini anlatmaya 
çalışıyoruz. Onlara okulu daha 
iyi tanıyabilmeleri ve bizden bir 
anı kalması amacıyla okul bro-
şürümüzü ve kalemimizi veri-

yoruz. Misafir okul gelmeden 
önce rehber öğretmenimizin 
yardımıyla bir plan hazırlıyoruz 
ve okul müzesini, laboratuvar-
larımızı ve kütüphanemizi, za-
man kalırsa yemekhane ve spor 
salonunu tanıtıyoruz. Ayrıca 
sunum odamızda okul tanıtım 
videosunu izletip, bir slayt su-
nuyoruz. Öğrencilerin Kepirte-

pe hakkında ya da lise dönemi 
üzerine sorularını cevaplıyo-
ruz. Okulumuzu gezerken ara 
ara onlarla sohbet edip “Nasıl 
tercih yapmalılar, neye dikkat 
etmeliler?’’ onlardan bahsedip 
bilgi veriyoruz. Genellikle öğ-
renciler okulumuzdan mem-
nun ayrılıyorlar. Bu da bizi ol-
dukça memnun ediyor.

Okulumuzu ziyarete gelen okullar:
• Şehit Pilot Üsteğmen İbrahim 
Gerçek Ortaokulu
• Hürriyet Ortaokulu
• 8 Kasım Ortaokulu 
• Vize Atatürk Ortaokulu
• Vize Namık Kemal Ortaokulu
• Pehlivanköy Atatürk Ortaokulu
• Fehmi Mutlu Ortaokulu
• TEK Ortaokulu
• 80. Yıl Ortaokulu
• Ahmetbey Ortaokulu
• Evrensekiz Ortaokulu

“SEN HİÇ ATEŞ BÖCEĞİ GÖRDÜN MÜ?” ADLI 
TİYATRO OYUNUMUZ İZLEYİCİ İLE BULUŞTU

“SEN HİÇ ATEŞ BÖCEĞİ 
GÖRDÜN MÜ?” adlı tiyatro 
oyunumuz izleyici ile bu-
luştu.Okulumuz Türk Dili 
ve Edebiyatı Öğretmeni 
Veysel Onur TATLIPINAR 
ve yönetmenlerimiz Erdem 
ŞIK, Mert AKKURT, Rasim 
DÖNMEZ ve Murat BAY-
RAKTAROĞLU’nun emek-
leriyle hazırlanan oyunu-
muz büyük ilgi gördü. Yeri 
gelince şaşırttı, yeri gelin-
ce seyircileri kahkahalara 

boğdu. Lüleburgaz’ın en iyi okul 
tiyatrosu yine kimseyi yanıltma-
dı. Aylar boyunca süren çalışma-
lar verilen emekler seyirciye en 
iyi şekilde aktarıldı. Kepirtepe 
Anadolu Lisesi olarak her yıl ol-
duğu gibi bu yılda tiyatro çalış-
malarında da en iddialı oyunla-
rı sergilemeye devam edeceğiz. 
Emeği geçen tüm öğrenci ve öğ-
retmenlerimize teşekkürlerimizi 
sunuyoruz.

Zeynep Sena DEMİRCİ

Adı Soyadı Sınıf/Şube Öğrenci No
Mustafa GÜLŞEN Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni
Simge ENGİNEŞİ 9/C 1273

Hilal UÇAR 9/C 1271

Selinay HAKLI 9/C 1269

Fatma Nur AKSOY 9/D 1333

Damlanur BİRCEN 10/B 1066

Sude MUT 10/B 1061

Cemre ÇAMLICA 10/C 1086

Emrecan MALKOÇ 10/C 1140

Kerem AVCI 11/B 50

Melisa YÜCETİN 11/B 53

Emine CAN 11/C 127

Zeynep Sena DEMİRCİ 11/C 72

Selin GİRGİN 11/C 112

Meslina KORUCU 11/C 19

Banu BİLİR 11/C 28

Çağla DEMİRBİLEK 11/B 35

BÜLTEN EKİBİ
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KEPİRTEPE ANADOLU LİSESİ BAŞARILARA DOYMUYOR
  Her sene sportif alanda başarılarından söz ettiren Kepirtepe Anadolu Lisesi 19 
Mayıs Gençlik Haftası Etkinliklerinde bir kez daha başarısını kanıtlamış oldu.
Akademik alanda da kendinden söz ettiren Kepirtepe Anadolu Lisesi,  2016/2017 
Eğitim Öğretim yılında sporda takım yarışmalarında 5 il birinciliği ile şampiyonluğu 
elde etti.  Kepirtepe Anadolu Lisesi 19 Mayıs 2017 tarihinde Gençlik Haftası 
kapsamında yapılan sportif faaliyetlerde toplam 41 derece almaya hak kazandı. 
Hem takım hem de bireysel alanda kazandığın şampiyonlukları şöyle.

Takım çalışmaları başarı sıralaması;

• Voleybol Erkek A Takım 1.liği,
• Hentbol Erkek A Takımı 1.liği,
• Satranç Takım Olarak 1.lik,
• Masa Tenisi Kız Takımı 1.liği,
• Masa Tenisi Erkek Takımı 1.liği,

Melisa YÜCETİN

Bireysel çalışmalarda başarı sıralaması;

Satranç;  İlçe 2. 3. ve 4.lüğü,

Bilek Güreşi Erkeklerde; • 70 kg, 75 kg, Sol ve Sağ kol İlçe 1.liği,
• 60 kg, 80 kg, Sol ve Sağ Kol İlçe 2.liği,
• 80 kg Sol ve sağ Kol İlçe 3.lüğü,
• 75 kg Sol ve Sağ Kol İlçe 4.lüğü,

Bilek Güreşi Kızlarda; • 70 kg Sol ve Sağ Kol İlçe 1.liği,
• 60 kg Sol ve Sağ Kol İlçe 2.liği,
• 70 kg Sol ve Sağ Kol İlçe 2.liği,
• 60kg Sol ve Sağ Kol İlçe 3.lüğü,

Atletizm Erkeklerde; • 200 m İlçe 1.liği,
• 800 m İlçe 3.lüğü,
• 100m İlçe 4.lüğü,

Atletizm Kızlarda; • 100m İlçe 2.liği,
• 200m İlçe 2.liği,
• 800m İlçe 2.liği,
• 400m İlçe 3.lüğü

Yüzme Yarışmalarında Erkeklerde; • 60m Serbest Stil İlçe 1.liği,
• 40m Sırtüstü Stil İlçe 2.liği,
• 20m Kurbağlama Stil İlçe 2.liği,
• 20m Kurbağlama Stil İlçe 3.lüğü,



Okulumuz tiyatro kulübü, 
12.05.2017 tarihinde oynadığı ilk 
oyun olan ve Yılmaz Erdoğan’ın 
yazdığı “Sen Hiç Ateş Böceği 
Gördün mü?” oyununun ardın-
dan; 06.06.2017 Salı günü Halk 
Eğitim Merkezi salonunda, Mar-
tin McDonagh’ın yazdığı, 2004 
Laurence Olivier Award – En Yeni 
Oyun ödülü, 2005 New York Dra-
ma Critics Circle Award – En İyi 
Yabancı Oyun ödüllerini almış, 
basmakalıp oyunlar dışında, kara 
mizah denilebilecek bir oyun 
olan “Yastık Adam” ile seyircisi-
ne veda etti. 

Oyunda; oyuncular, Erdem Şık, 
Mert Akkurt, Murat Bayrakta-
roğlu, Rasim Dönmez; canlan-
dırmalarda yer alan oyuncular; 
Çetin Yılmaz, Sude Nur Özgen, 
Beyza Atlı, suflörler; Zeynep Sena 
Demirci, Zülal Demirbaşer, ışık 
ve ses şefi; Metehan Esmer, Ömer 
Tolga Öğe; ve yönetmen; Erdem 
Şık görev aldı.

Dört yıl boyunca Kepirtepe 

Anadolu Lisesi tiyatro kulü-
bünde yer alarak oyunculuk 
yetenekleri ile izleyenlerini 
hayran bırakan Erdem Şık, 
Mert Akkurt, Murat Bayrak-

taroğlu, Rasim Dönmez son 
kez sahneye çıktılar. Duy-
gusal anların da yaşandığı 
törende oyunun yönetmeni 
Erdem Şık’a, Kepirtepeliler 

“YASTIK ADAM” OYUNU
Eğitim Vakfı Başkanı Selahat-
tin GÜL çiçek takdim ettiler. 
Selahattin Gül, Kepirtepe’de 
eğitim görmenin gerçekten 
çok farklı olduğunu belirtti, 
“Biz daima en iyisini yapmaya 
gayret ederdik, şimdi görüyo-
rum ki genç Kepirtepeliler bizi 
geçmiş, mükemmeli arıyorlar. 
Bir kez daha bu büyük ailenin 
ferdi olmaktan gurur duy-
dum.” Dedi.

Okul Müdürümüz Halil İb-
rahim TOKLU da emeği geçen 
öğretmen ve öğrencilerimize 
teşekkür etti. “Bu oyunu oy-
namak gerçekten zordu. Pro-
fesyonellerin de oynadığını 
görmüştüm. Ama sizler ger-
çekten o profesyonellere ade-
ta taş çıkartırcasına üstün bir 
yetenek göstererek oynadı-
nız. Umarım bundan sonraki 
üniversite hayatınızda da bu 
tür etkinlikleri devam ettirir-
siniz.” Diyerek ekibe teşekkür 
etti. 

Oyunun sonunda Lülebur-
gaz’da bir restaurantta bu-
luşan tiyatro kulübü arka-
daşlarımız arasında bir ilk de 
yaşandı. 2017 mezunlarımız 
ve yönetmenimiz Erdem ŞIK, 
kavuğu 2017/2018 yönetmeni 
11/B sınıfı öğrencisi Sude Nur 
ÖZGEN’e teslim ettiler. Tö-
rende duygusal anlar yaşandı.

“Biz daima en iyisini 
yapmaya gayret ederdik, 
şimdi görüyorum ki 
genç Kepirtepeliler bizi 
geçmiş, mükemmeli 
arıyorlar.”


