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74. MEZUNİYET COŞKUSU

26. KEPİRTEPELİLER GÜNÜ BAŞARININ ANAHTARI

2015-2016 Eğitim - Öğretim yılı 
mezuniyet töreni 3 Haziran 
Cuma günü saat 14.30’da okulu-
muz spor salonunda büyük bir 
coşkuyla gerçekleştirildi.
Tören sunucusu Edebiyat Öğretmenimiz 
Pınar YAVUZ son sınıf öğrencilerini müzik 
ve alkışlar eşliğinde şube şube salona davet 
ederek programı açtı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından 
okul müdürümüz Halil İbrahim TOKLU, 78 
yıllık dev bir çınar olan Kepirtepe’nin 74. 
mezuniyetini düzenlediklerini belirterek 
şöyle konuştu:

“1938’den beri Trakya’nın aydınlanma ışığı 
olarak kabul gören Kepirtepe on binlerce 
mezunundan sonra, bu yıl 76 öğrencisini 
daha mezun etmenin haklı mutluluğunu ve 
gururunu yaşamaktadır.  Öğrencilerimiz 4 
yıllık bir emeğin ardından bugün bir mezuni-
yet yaşıyor. Fakat biliniz ki mezuniyet, bir 
başka basamağın başlangıcıdır. Her son, 
hayatımızın bir başka adımına başlangıçtır. 
Artık okul günleriniz, Kepirtepe anılarına 
dönüşecektir.  Sizlerin gelecekte başarıyla 
okulunuzu, bizleri ve ailelerinizi en iyi şekilde 
temsil edeceğinize olan inancım tamdır. 
Bugün sizler veda edecek, ayrılacaksınız bu 
yuvadan. 

ÇINARIN GÖLGESİNDE
Kepirtepeliler Eğitim Vakfının öncülüğünde düzenlenen Kepirtepeliler 
Gününün 26.sı  bu sene de yoğun bir katılımla coşkuyla kutlandı. 29 Mayıs 
2016 Pazar günü gerçekleştirilen etkinlikte Kepir sevdalıları erken saatlerden 
itibaren Kepirtepe’yi doldurdular. Kepir ana eski-yeni mezunlarını hasretle 
bağrına bastı. Yeniden eski dostlara kavuşmanın coşkusu ile eski mezunlar bir 
araya geldiler. Eski günlerini yâd ederek hasret giderdiler.  Eski kepirin 
metruk hali içlerini acıtsa da Kepir’in yaşaması için eğitim ışığının sönmemesi 
için birlik ve beraberliğin önemini bir kez daha yenilediler.

Kütüphanemizin açılışı Sayın 
Valimiz Esengül CİVELEK 
tarafından yapılmıştır.
 
Trakya'nın aydınlanma meşalesinin             
ilklerinden olan Kepirtepe, kütüphanesiyle 
de zihinleri aydınlatmada önemli görevler 
üstlenmiştir. İlk kurulduğu yıllarda yeni 
Türkiye'de başlatılan kültür hamlesinin 
ürünleri olarak Batı ve Doğu klasiklerine 
ait çeviriler Kepir kütüphanesinde yerini 
almış, kitaba zor ulaşıldığı o dönemlerde 
ilmin ışığını yaymada öncü olmuştur. 

Farklı isim ve türlerde hizmet verdikten sonra bugün “Anadolu 
Lisesi” olarak eğitim ve öğretime devam eden Kepirtepe, 
akademik başarıda Trakya’nın hatta Türkiye’nin en başarılı 
liselerinden biridir.  2015 ve 2016 YGS sonuçlarına göre 
Kırklareli’de en başarılı Anadolu Lisesi olmuştur.

KEPİRTEPE’DE

OKULUMUZ “Z KÜTÜPHANESİ” AÇILDI

Öğrencilerimizden
Sosyal Sorumluluk
Projesi

“ O k u n m a m ı ş  h e r  k i t a p  y e n i d i r ”
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 > Sayfa 5
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KEPİRTEPE  KEP ATIYOR!
KEPİRTEPE’DE MEZUNİYET 
COŞKUSU

Kepirliyiz Kepirli aydın Kepirli
Uygarlık yolunda haydi ileri
Yurt ufuklarında destanımız var
Ata’dan, Yücel’den, Tonguç’tan beri

2015-2016 Eğitim-Öğretim yılı mezuniyet 
töreni 3 Haziran Cuma günü saat 14.30’da 
okulumuz spor salonunda büyük bir coşkuyla 
gerçekleştirildi.

Tören sunucusu Edebiyat Öğretmenimiz Pı-
nar YAVUZ son sınıf öğrencilerini müzik ve al-
kışlar eşliğinde şube şube salona davet ederek 
programı açtı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından 
okul müdürümüz Halil İbrahim TOKLU, 78 
yıllık dev bir çınar olan Kepirtepe’nin 74. me-
zuniyetini düzenlediklerini belirterek şöyle 
konuştu:

“1938’den beri Trakya’nın aydınlanma ışı-
ğı olarak kabul gören Kepirtepe on binlerce 
mezunundan sonra, bu yıl 76 öğrencisini daha 
mezun etmenin haklı mutluluğunu ve guru-
runu yaşamaktadır. Öğrencilerimiz 4 yıllık 
bir emeğin ardından bugün bir mezuniyet 
yaşıyor. Fakat biliniz ki mezuniyet, bir başka 
basamağın başlangıcıdır. Her son, hayatımı-
zın bir başka adımına başlangıçtır. Artık okul 
günleriniz, Kepirtepe anılarına dönüşecektir. 
Sizlerin gelecekte başarıyla okulunuzu, bizle-
ri ve ailelerinizi en iyi şekilde temsil edeceği-
nize olan inancım tamdır. Bugün sizler veda 
edecek, ayrılacaksınız bu yuvadan. Ama iyi 
bir Kepirtepeli olarak sizler de iyi bilirsiniz ki, 
bizim mezunumuz gerçek manada asla oku-
luna veda etmez, aramızdan kopmaz, kopa-
maz; bağlarınız daima vardır bu koca çınarla. 
Aslında bugün ayrılığınız gerçeği, yarınlarda 
sizleri farklı üniversitelerde, farklı meslek 
gruplarında görmekten başka bir şey değil bi-
zim için. Sizler, biz öğretmenleriniz için daima 
yâd edeceğimiz, sizden sonrakilere anlataca-
ğımız ve belki de her ‘Kepirtepeliler Günü’nde 
buluşup, eskilerden biraz anlatacağımız ema-
netçilerimizsiniz. Sizlere yaşamınızda sağlık 
ve başarı diliyorum. Hepinizin gözlerinden 
öpüyorum. Yolunuz ve bahtınız açık olsun.” 
şeklinde konuştu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Nedim ÇETİN’in 
konuşmasının ardından YGS-3 puan türünde 
3979. sırada yer alarak okul YGS birincisi ol-
mayı başarabilmiş öğrencimiz 12-D sınıfı öğ-
rencisi İsmail BESLER’e İlçe Milli Eğitim Şube 
Müdürü -okulumuz mezunu- Mustafa Yücel 
BİGİÇ tarafından ödülü verildi.

Programımızın devamında okulumuzun en 
parlak yıldızları, dereceye giren öğrenciler 
açıklanarak ödülleri verildi.

Okul üçüncümüz 12-D sınıfından Beste SE-

ZEN’e İlçe Emniyet Müdürü Ali KOCA tara-
fından, okul ikincimiz 12-B sınıfından Büşra 
ÖZTÜRK’e Kepirtepeliler Eğitim Vakfı Başka-
nı Selahattin GÜL tarafından, en parlak yıl-
dızımız okul birincimiz 12-C sınıfından Hilal 
AĞDAŞ’a ise İlçe Milli Eğitim Müdürü Nedim 
ÇETİN tarafından ödülleri verildi.

Okul birincisi Hilal AĞDAŞ: “Önceleri Kepir-
tepeli olmak ayrıcalıktır lafına pek anlam ve-
remezdim, ancak yıllar içerisinde bu cümleyi 
çok anlamlı kılan bu okulu, arkadaşlarımı, öğ-
retmenlerimi çok sevdim. Onlara, aileme ve 
bizim için hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan 
her deneme sınavında en az bizim kadar he-
yecanlandığını düşündüğüm okul müdürümü-
ze çok teşekkür ederim...” diyerek samimi ve 
duygulu bir konuşma yaptı.

Bayrak-okul flama devir teslim töreni ile 
okul birincimizden okul flamamızı teslim al-
mayı hak eden isim 11-A sınıfı öğrencisi dö-
nem birincisi Erdinç ÇELEBİ oldu. Akabinde 
mezuniyet kütüğüne birincilik plaketini ça-
kan Hilal AĞDAŞ başarısını ölümsüzleştirdi.

Programın en renkli bölümlerinden biri de 
kuşkusuz ki son sınıf öğrencilerimizin sınıf 
öğretmenlerine hitaben yazdıklarının okun-
ması ve sınıf öğretmenlerinin elinden temsili 
diplomalarını almaları oldu.

Temsili diplomaların verilmesinin ardından 
ise 1991-1992 öğretim yılı Kepirtepe Öğret-
men

Lisesi mezunu ve okul müdür yardımcımız 
Mustafa ULUDAĞ yönetiminde Kepirtepe 
Marşı coşkuyla söylendi.

Törenin en heyecanlı anlarından biri de kuş-
kusuz öğrenci okul başkanı Salih Batı YILMAZ 
liderliğinde keplerin daha güzel yarınlar için 
atılmasıydı.

Spor salonundaki programın ardından okul 
müzik grubu bahçede konser verdi. Öğren-
ciler okul müdür yardımcısı Mustafa ULU-
DAĞ’ın çaldığı bağlama eşliğinde türküler 
söylediler. Gönüllerince eğlendiler.

Sonuç olarak Kepirtepe, sıcaklığı taa derin-
den hissedilen yuva, hayali kurulan gelecek-
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KEPİRTEPE  KEP ATIYOR!
2015-2016 Eğitim - Öğretim yılı mezuniyet töreni 
3 Haziran Cuma günü saat 14.30’da okulumuz spor 
salonunda büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.

Sayın Müdürüm, kıymetli öğretmenlerim, değerli misafirler ,sevgili arkadaşlarım,

Bugün benim ve arkadaşlarım için mutluluğu ve hüznü birlikte yaşadığımız 
çok özel bir gün. Galiba sonlara yaklaştıkça insan o ilk günleri hatırlamak is-

tiyor. Kepirtepe Anadolu Öğretmen Lisesi’ni kazandığımda okul hakkında bildiğim 
tek şey öğretmen lisesi olmasıydı .Okulun ilk günleri öğretmenlerimiz bizlere “Kepir-
li olmak ayrıcalıklıdır.” diyorlardı. Bu cümleyi ilk duyduğumda içi çok boş geliyordu 
bana. Ne ayrıcalığı olabilir ki diyordum. Ama günler geçtikçe ne kadar yanıldığımın 
farkına vardım. Öncelikle üst dönemler bizlere arkadaşlığın ,kardeşliğin ,birlikte ol-
manın ne demek olduğunu göstererek öğrettiler. Sonra o muhteşem insanlar, öğ-
retmenlerimiz...Ben ve buradaki arkadaşlarım ,bizler o kadar şanslıyız ki bu muhte-
şem insanlarla 4 yılımızı birlikte geçirdik. Kepirtepe öğretmenlerinin amacı bizlere 
sadece bilgi yüklemek değildi. Onlar geçmişi, insanlığı, değerlerimizi, en önemlisi 
kim olduğumuzu öğrettiler. Bu okula geldiğimde ben kendimin farkında değildim. 
Ne olduğumu, ne olmak istediğimi, ne işe yarayabileceğimi, hangi derslerde daha 
aktif olabileceğimi bilmiyordum. Beni bana kazandıran öğretmenlerim oldu. Özel-
likle matematiğin büyülü dünyasının kapılarını açmama yardım eden bütün mate-
matik öğretmenlerime çok teşekkür ederim.

Evlerimizin direği hep babalarımızdır ya, Kepirtepe yuvamızın da direği hep okul 
müdürümüz oldu. Şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki okul müdürümüz Ke-
pirtepe öğrencileri için özellikle biz 12.sınıflar için elinden gelen her şeyi yaptı. Tek 
amacı kaliteli yemek yememiz, güzel bir kütüphaneye sahip olmamız, okul bahçe-
mizin daha donanımlı bir hale gelmesi, sadece derslerde değil de diğer bütün alan-
larda başarılı olmamızı sağlamaktı. Bizlere her deneme sınavı yaptığında eminim 
ki ben ve arkadaşlarımdan daha çok heyecanlanıyordur. Karşımızda bizler için uğ-
raşan, kendimize inandığımızdan daha fazlasına inanan bu güzel insanların emek-
lerinin karşılığını ben ve arkadaşlarım tam olarak veremeyiz. İnşallah gireceğimiz 
sınavın sonuçlarıyla emeklerinin boşa olmadığını kanıtlamış oluruz.

Ve arkadaşlarım… Benim bir abim ve küçük bir kardeşim var “dı” Taa ki bu güzel 
insanlarla kardeş olana kadar. Okula ilk geldiğimizde birbirimizin farkında değildik. 
Sanırım 10.sınıfta tam olarak birbirimizi çözdük. Öğretmenlerle olan diyaloglarımız, 
teneffüslerde söylediğimiz şarkılar, birbirimize anlattığımız sırlarımız, gülmekten 
gözlerimizden akan yaşlarımız, okul maçlarında söylediğimiz marşlar bunlar hep 
birbirimize kenetlenmemizi sağladı. 12-C şubesine ait bir öğrenci olmaktan her za-
man gurur duydum. O sınıfı sınıf yapan bütün arkadaşlarıma bana o güzel kalplerini 
açtıkları için çok teşekkür ederim. Farkında olmasalar bile bana ve karakterime çok 
şey kattılar.

Kendimi bildim bileli en büyük korkum, bir gün bu hayattan göç ettiğimde arkam-
da adıma dair bir iz bırakamamış olmaktır. Bugün benim için ne mutlu bir gün ki 
kütüğe adımı çakarak bu korkunun yaşanmasının önüne geçiyorum.

Kepirtepe Anadolu Öğretmen Lisesi! 12.sınıflara tanıdığın ayrıcalıkları,  her çar-
şamba kuru fasulye-pilav yemeğini,  1938’den beri değerini kaybetmediğini 
,”Kepirtepe bitti!” diyenlere asla sönmeyen bir meşale olduğunu gösterdiğini,  biz 
mezunlarına ikinci anne ve babayı kattığını,  Başöğretmenimiz Mustafa Kemal ATA-
TÜRK’ün geleceği emanet ettiği gençler olduğumuzu hatırlattığını, atalarımızın 
akıttığı kanların boşa gitmediğini kanıtlamamıza vesile olduğunu ASLA UNUTMA-
YACAĞIZ! Sen de 2016 mezunlarını unutma!

Son olarak 18 yıldır yanımda olan, düştüğümde, kalktığımda, başarılı olduğum 
anlarda, hatalarımda ellerini omuzlarımdan eksik etmeyen, beni ben olduğum için 
seven , önüme bütün imkanlarını seren anneme ve babama çok teşekkür ederim. 
Varlığınızın verdiği güven paha biçilemez!

Sevgili Kepirtepeli kardeşlerim, Kepirtepe’nin başarısını daha da ileriye taşımanız 
dileğiyle… HOŞÇAKALIN! 

tir. Kepirtepe unutulmaz ve bitmeyecek dostlukların 
başlangıcıdır. Kepirtepe; çok köklü bir tarih, sonsuza 
kadar yaşayacak bir destandır.

Mezun öğrencilerimize girecekleri LYS’de hayatla-
rının her alanında başarılar diliyoruz.

Hilal Ağdaş / Okul Birincisi
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26. KEPİRTEPELİLER GÜNÜ

Kepirtepeliler Eğitim Vakfı’nın ön-
cülüğünde düzenlenen Kepirte-
peliler Gününün 26.sı  bu sene de 

yoğun bir katılımla coşkuyla kutlandı. 
29 Mayıs 2016 Pazar günü gerçekleşti-
rilen etkinlikte Kepir sevdalıları erken 
saatlerden itibaren Kepirtepe’yi dol-
durdular. Kepir ana eski-yeni mezunla-
rını hasretle bağrına bastı. Yeniden eski 
dostlara kavuşmanın coşkusu ile eski 
mezunlar bir araya geldiler. Eski günle-
rini yâd ederek hasret giderdiler.  Eski 
kepirin metruk hali içlerini acıtsa da Ke-
pir’in yaşaması için eğitim ışığının sön-
memesi için birlik ve beraberliğin öne-
mini bir kez daha yenilediler.

6. Kepirliler Gününün açılış konuş-
masını Kepirtepe Eğitim Vakfı Başkanı 
Selahattin Gül yaptı. Okul müdürümüz 
Halil İbrahim Toklu ve ilçe kaymakamı-
mız Mustafa Kaya birer konuşma yapa-
rak Kepir’in köklü bir geçmişi olduğunu 
vurguladılar. Okul müdürü yeni Kepir’in 
eskinin bir devamı olduğunu ve yeni 
Kepir’in de aynı ruhla devam ederek ba-
şarılarıyla göz doldurduğunu ifade etti. 

Okulumuz 11. sınıf öğrencilerinden Buse 
Dinç ve Murat Bayraktaroğlu’nun sunu-
culuğunu yaptığı programda 15. 40. ve 
50. Yıl mezunlarına plaketleri verildi. 
Günün anısına gruplar kendi aralarında 
geniş bir Kepir ailesi fotoğrafları çektir-
diler. 

Okulumuz halk oyunları ekibi ve mo-
dern dans grubu Kepirtepelilere güzel 
bir şölen sundular. Program okul müzik 
grubunun ve eski mezunların ortak mü-
zik dinletisi ile devam etti.  Ayrıca Kepir 
mezunları ile halen okuyan öğrenciler-
den karma takımlar oluşturularak hent-
bol ve basketbol müsabakaları düzen-
lendi.  Seyredenlerce eski günlerin anısı 
ve coşkusu tazelendi, hoşça bir zaman 
geçirildi. 

Eski ve yeni mezunların aynı ruhu pay-
laştığı anlar su gibi aktı. Ayrılma vakti 
geldi. Bir sonraki Kepirliler Günü’nde 
tekrar buluşmak dilekleriyle Kepir sev-
dasıyla dolu yürekler sevgili Kepirlerin-
den ayrıldılar. Kepir Kepirliler için bit-
meyen bir sevdadır. 

KEPİRLİLER GÜNÜ

Bu gün Kepirtepe’deydim. Hiç şüphe yok ki, ha-
yatımın en güzel günlerinden biriydi. 20 yıl önce 
okuttuğum öğrencilerimle geçen yıl okuttuklarım 
yanyanaydılar. Zeki insanların gözlerinde hep bir pa-
rıltı olur; bunu öğretmen olanlar ilk bakışta sezerler. 
Ben 20 yıl önce okuttuklarımla, dün okuttuklarımın 
gözlerinde aynı ışığı görmekten büyük bir bahtiyarlık 
duydum. Hangisiyle konuştuysam gördüm ki, hepsi 
başarılı, hepsi hayata sıkı sıkı bir şekilde tutunmuşlar. 
Çoluk çocuğa karışmışlar, -hoşumuza gitmese de- 
bizi dede yapmışlar...

Mezunlardan bir grup konser verdi. Okulun bah-
çesinde geçen yıl mezun olanla 40 yıl önce (benim 
devrem) mezun olanlar birlikte tempo tutuyor bir-
likte eğleniyorlardı. ‘Kepirli olmak, işte böyle bir şey’ 
diye düşündüm.

Aslında ‘millet olmak’ da böyle bir şeydir. Bir mem-
lekette eğlenceler farklıysa, türküler, şarkılar farklıysa 
orada milli birliğin olduğunu söylemek çok zordur. 
Hangi görüşten olursanız olun, hangi siyasi partiye 
üye olursanız olun, hangi dine mensup olursanız 
olun; siz eğer aynı türküleri söylüyor, aynı şarkılara 
tempo tutuyorsanız siz bir millet olmuşsunuz de-
mektir. Memleketimizde şarkılarımız, türkülerimiz 
kutuplaştı; her şey bir yana ‘hüznümüz’ parampar-
ça edildi. Herkes herkese bir şeyi dikte etmeye, bir 
takım dersler vermeye, onu yönlendirip kendisine 
benzetmeye çalışıyor. Oysa bizim birliğe, birbirimize 
sevmeye ihtiyacımız var.

Ben, bir zamanlar birbirimizi boğazladığımız bir 
neslin çocuğuyum. Şimdi aynı kişilerle Kepirtepe’de 
sarmaş dolaş oluyoruz. Meğer biz birbirimizi ne çok 
seviyormuşuz haberimiz yokmuş... Bizi bir araya ge-
tiren, bizi kardeş kadar birbirimize yakın kılan şey, altı 
yıl birlikte aynı koğuşu, aynı sınıfı, aynı yemekhaneyi, 
aynı mekanı paylaşmış olmamız, hayata aynı nokta-
dan başlayışımızdır. Düşündüm ki, milletçe Kepirliler 
gibi olabilsek halledilmedik meselemiz kalmazdı. Adı 
ne olursa olsun, Kepirtepe 80 yıllık bir müessesedir. 
Bunun böyle olduğunu her Kepirli bilir, ben bu mües-
sesenin aydın insanlarını bu gün, yaşlısıyla genciyle 
aynı türküleri söylerken gördüm..

İşte bu vesileyle bahtiyarım; yine bu vesileyle gele-
ceğe büyük bir umutla bakıyorum... Okul müdürün-
den, vakfına kadar bu güne emeği geçenlere bir Ke-
pirli olarak çok teşekkür ediyorum...

Çok söz vardır güzeldir; ama için boştur: ‘Kepirtepe 
yaşayan bir destandır:’ bunda müstesnadır... Gerçek-
ten Kepirtepe yaşayan bir DESTANDIR....

Remzi ÇİNKO
1978 Kepirtepe Mezunu 
ve Edebiyat Öğretmeni

#ÇINARIN GÖLGESİNDE
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BAŞARININ ANAHTARI 
KEPİRTEPE’DE
Farklı isim ve türlerde hizmet verdikten sonra bugün “Anadolu 
Lisesi” olarak eğitim ve öğretime devam eden Kepirtepe, akademik 
başarıda Trakya’nın hatta Türkiye’nin en başarılı liselerinden 
biridir. Mazisi başarılarla dolu okulumuzun gelecekle ilgili 
hedefleri de bir o kadar büyüktür:

2015 Mezunu Berat ÇOKKAÇAN, Türkiye 86.sı, 2011 Mezunu Ayşen TUZCU, Türkiye 2.si,

2014 Mezunu Furkan ŞEN, Türkiye 55.si, 2010 Mezunu Ersel GİDER, Türkiye 3.sü,

2013 Mezunu Tuğçe Betül AKTAŞ, Türkiye 23.sü, 2009 Mezunu Cüneyt ARKAN, Türkiye 5.si,

2012 Mezunu Çağlar AYBEK, Türkiye 5.si, 2009 Mezunu Bilgehan PARAY, Türkiye 13.sü,

2015 yılı yerleştirmelerinde; 1 Tıp Fakültesi, 6 Hukuk Fakültesi, 30 Öğretmenlik, 27 Mühendislik, 19 Diğer Fakülteler,
2014 yılı yerleştirmelerinde; 3 Tıp Fakültesi, 5 Hukuk Fakültesi, 37 Öğretmenlik, 17 Mühendislik, 13 Diğer Fakülteler, gibi ba-
şarılara imza atılmıştır.

2015 YGS sonuçlarına göre Kepirtepe, İl genelinde kendi okul türleri arasında 12 Anadolu Lisesi içerinde ilk sırada yer almıştır. 
(Bu veriler ÖSYM’nin 2015 kitapçığından alınmıştır.)

SIRA İL İLÇE OKULUN ADI SORU 
SAYISI

TEMEL 
MATEMATİK

FEN 
BİLİMLERİ TÜRKÇE SOSYAL 

BİLİMLER YGS-1 YGS-2 YGS-3 YGS-4 YGS-5 YGS-6

1 KIRKLARELİ MERKEZ KIRKLARELİ FEN LİSESİ 40 29,72 28,35 26,80 14,84 380,99 381,11 348,06 333,61 363,72 380,10

2 KIRKLARELİ LÜLEBURGAZ LÜLEBURGAZ RAMAZAN YAMAN FEN LİSESİ 40 27,02 25,57 26,23 16,18 361,83 361,69 342,43 330,27 353,07 363,85

3 KIRKLARELİ MERKEZ REMZİ YAPICI SOSYAL BİLİMLER LİSESİ 40 21,07 21,01 24,81 15,03 319,07 320,01 315,98 304,38 320,49 325,61

4 KIRKLARELİ LÜLEBURGAZ KEPİRTEPE ANADOLU LİSESİ 40 18,96 14,06 23,91 14,24 285,87 281,54 298,10 286,82 300,93 299,00

5 KIRKLARELİ LÜLEBURGAZ LÜLEBURGAZ ANADOLU LİSESİ 40 18,67 15,14 23,50 12,37 284,87 281,96 290,09 277,16 294,86 296,35

6 KIRKLARELİ MERKEZ KIRKLARELİ ANADOLU LİSESİ 40 15,05 12,60 21,49 11,29 256,62 254,62 267,97 256,25 269,76 268,94

7 KIRKLARELİ LÜLEBURGAZ LÜLEBURGAZ LİSESİ 40 12,76 11,50 22,36 11,45 246,18 245,30 266,66 254,26 265,04 261,51

8 KIRKLARELİ BABAESKİ BABAESKİ ŞEHİT ERSAN YENİCİ ANADOLU 40 8,76 6,69 21,02 12,84 213,86 211,90 253,37 244,25 245,13 233,46

9 KIRKLARELİ LÜLEBURGAZ DÜVENCİLER ANADOLU LİSESİ 40 7,97 5,39 21,52 13,90 209,06 206,53 256,45 248,03 245,79 230,94

10 KIRKLARELİ MERKEZ KIRKLARELİ ATATÜRK ANADOLU LİSESİ 40 7,20 5,79 20,77 12,60 204,00 202,62 247,54 238,47 237,63 224,66

11 KIRKLARELİ VİZE VİZE ANADOLU LİSESİ 40 6,51 4,26 19,95 14,66 197,19 194,95 248,54 242,80 235,48 218,43

12 KIRKLARELİ LÜLEBURGAZ LÜLEBURGAZ ATATÜRK ANADOLU LİSESİ 40 5,21 3,66 19,97 13,67 189,08 187,47 241,91 235,09 228,32 211,23

13 KIRKLARELİ BABAESKİ BABAESKİ ATATÜRK ANADOLU LİSESİ 40 4,10 4,07 19,27 12,27 182,85 182,79 232,09 224,52 218,88 203,71

14 KIRKLARELİ PINARHİSAR PINARHİSAR ANADOLU LİSESİ 40 3,90 3,29 19,11 12,48 179,55 178,87 230,99 223,88 217,33 201,10

15 KIRKLARELİ MERKEZ TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ 40 3,32 2,22 18,73 13,06 174,00 172,73 229,30 223,31 214,27 196,09

KIRKLARELİ İL GENELİ ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YGS / 2015 BAŞARI SIRALAMALARI

Bu başarı 2016 YGS sonuçlarında da perçinlenmiştir. 2016 YGS sonuçları her okulun kendisine ÖSYM tarafından verilmiş, ancak henüz toplu kitapçık yayınlanmamıştır.

Okulumuz 2016 YGS sonuçlarında da İl genelinde kendi okul türleri arasında 318,643 puan ortalamasıyla yine ilk sırada yer 
almıştır. (Buna özel okullar da dâhildir.)

4 yıl önce taban puan olarak bizden daha yüksek puanla öğrenci alan okullar, YGS başarısında Kepirtepe’nin gerisinde kalmış-
lardır. Bu da Kepirtepe’nin gerçek başarısının en önemli göstergesi olmaktadır.
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“Okunmamış her kitap yenidir.”

OKULUMUZUN

AÇILDI

Trakya’nın aydınlanma meşalesinin ilklerinden olan 
Kepirtepe, kütüphanesiyle de zihinleri aydınlatmada 
önemli görevler üstlenmiştir. İlk kurulduğu yıllarda yeni 
Türkiye’de başlatılan kültür hamlesinin ürünleri olarak 
Batı ve Doğu klasiklerine ait çeviriler Kepir kütüphane-
sinde yerini almış, kitaba zor ulaşıldığı o dönemlerde il-
min ışığını yaymada öncü olmuştur. 

Çağın imkânlarının değişmesiyle kitaba ulaşma imkân-
larının çoğalması ile eski parlak günlerinden uzaklaş-
mıştır. Zamanın eskiticiliği, dildeki değişmeler, okulun 
yerinin değişimi ile eski cazibesi kalmayan Kepir kütüp-
hanesinin yeniden canlandırılması için okul yöneticileri-
miz yeni bir atılım yaparak okulun ana binasının dışında 
olan kütüphaneyi öğrencilerin ayağına getirmiş ve oku-
lumuzun ana binasının ilk katındaki giriş bölümünde ça-
ğın yeniliklerini barındıran yepyeni bir şekilde okulumu-
za kazandırmıştır. 

Kepirtepe kütüphanesini köklü geçmişine layık bir hale 
getirebilmek için imkanlar zorlanarak bilgisayarlarıy-

la, internetiyle, yeni kitaplarıyla öğ-
rencilerimizin hizmetine sunmuştur. 
Böylece okul kütüphanesi yeniden bir 
cazibe merkezi haline gelmiş, öğrenci-
lerimizin yoğun ilgisine uğramıştır ve 
iki ay gibi kısa bir sürede kütüphane-
den yararlanılan kitapların sayısı 600’ü 
geçmiştir. Ayrıca derslerinden almış 
oldukları performans ödevlerini ya-
pabilmek için internetten ve her türlü 
baskı, fotokopi ve yazılı belge imkanın-
da  azami faydalanmaktadırlar. Böylece 
kütüphane öğrencilere bir yaşam alanı 
haline gelmiştir.

Lüleburgaz ve Kırklareli’den gelen 
eğitim camiasının idarecilerinin de ka-
tılımıyla kütüphane açılışımız gerçek-
leştirilmiştir. Kırklareli Valimiz Sayın 
Esengül CİVELEK açılışa gelerek Kepir-
tepe’yi onurlandırmıştır. 

Yeni kütüphanemize kitap kazandır-
mak amacıyla başlatılan kitap bağışı 
kampanyamıza ilgi göstererek bağışta 
bulunan eski-yeni mezunlarımıza te-
şekkür ediyor ve kütüphanemizi zen-
ginleştirmek için kitap bağışlarınızı 
bekliyoruz.

Daha Yeşil Kepirtepe İçin
Çevre bilincini arttırmak, ağaç sevgisini perçinle-

mek, yaşanabilir daha güzel ve yeşil bir Kepirtepe 
oluşturmak amacıyla tüm Kepirtepe ailesinin gi-
rişimleriyle 2015-2016 Eğitim Öğretim sezonunda 
okulumuz arazisi üzerine ağaç dikme kampanyası 
başlatıldı.

Kampanya sayesinde 2015 yazında Kepirtepe Ana-
dolu Lisesi arazisinde çıkan yangında tahrip olan 
ağaçların yerine yenileri dikildi. Bu güzel alanda sa-
dece yeşil ağaçların varlığının yeterli görülmemesi, 
meyve ağaçlarının da olması gerektiği düşüncesin-
den hareket ederek çok çeşitli meyvelerden olu-
şan toplam 82 meyve ağacı da dikildi. Bodur ceviz, 
kiraz, elma, erik, armut, şeftali, nektarın, muşmula, 
badem, kayısı ve dut ağaçlarından oluşan meyve 
fidanlarımız yaklaşık 2,5 dönümlük alana dikildi. 
Bu ağaçların sulanması için ise özel sulama sistemi 
kuruldu. Yine kampanya kapsamında Lüleburgaz 
Orman Müdürlüğü’nden alınan 150 mavi selvi okul 
futbol sahası etrafına ve ağaçsız alanlara dikilerek 
bu alanlar ağaçlandırılmış oldu.  

Kepirtepeliler Eğitim Vakfı temsilcilerimiz ve Ke-
pirtepe mezunlarımız ile birlikte yapılan bu etkin-
likle genç Kepirlilerle kaynaşma da amaçlanmış ve 
bu sayede mevcut öğrencilerimizle değerli mezun-
larımız arasında tanışma ve kaynaşma sağlanmış 
oldu. 

Ayrıca Kırklareli Valimiz Sayın Esengül CİVELEK, 
25 Mart Salı günü okul bahçesine ağaç dikerek kam-
panyaya destek verdi.
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Öğrencilerimizden Sosyal Sorumluluk Projesi
İşitme engelliler için toplumsal duyarlılığı geliştirmek ve farklı eğitim 

kurumlarındaki gençler arasında ortak bilinç oluşturmak amacıyla yü-
rütülen projeye çok sayıda okulun katılımı sağlandı. E-Twinning projesi 
olarak devam çalışmada koordinatör okul olan Kepirtepe, üç farklı klip 
çalışmasıyla projede kılavuzluk görevini de üstlenmiş durumda. Kepirte-
pe’nin kendisine ait olan ve TRT’nin de repertuvarında bulunan “Kurde-
lemin Uçları İpekten” türküsü, Pinhanni’ye ait “Yitirmeden” ve son olarak 
da “Hayat Bayram Olsa” klipleri proje sayfasında ve okulumuz sitesi ile 

facebook hesabında yayınlanmış durumdadır. Köklü bir eğitim mirasın-
da sahip olan ve yerleşik bir okul kültürüne sahip okulumuz açısından 
bu proje öğrenci ve öğretmenlerimiz açısından da önemsenmektedir. 
Proje koordinatörü Almanca öğretmenimiz Ebru ZEREN yönetiminde 
yürütülen çalışma önümüzdeki yıllarda geliştirilerek devam ettirilmesi 
hedeflenmektedir. Proje kurulunda ayrıca Edebiyat öğretmenimiz Pınar 
YAVUZ ve Müzik öğretmenimiz Burcu ERCAN da bulunmaktadır.

Ellerimiz Konuşuyor!

Bu proje, öğrencilere, öğretmenlere, projeye 
dahil ettiğimiz her bireye, diğer illerdeki arka-
daşları ile tek bir ruh olarak hareket etmenin, 
bir amaç uğruna, aynı yolda yürüyebilmenin, 
birlik olmanın, duyarlılığın, empatinin, tek bir 
yürek olmanın, ses olmanın, söz olmanın öne-
mini vurgulamak için oluşturulmuştur.

Bu proje ile; ülke genelinden katılan okulla-
rımızla el ele vererek, engelli engelsiz tüm in-
sanlarla iyi ilişkiler kurmak, sessiz melodiler-
den oluşan bir köprü kurmak amaçlanmıştır.

Projemizin hedefleri;

1. Öğrencilerin, diğer illerdeki okullarla or-
taklık kurarak, birlik duygularını geliştirmek.

2. Tüm insanların içindeki, bakışındaki, dü-
şüncesindeki, sesindeki engelleri ortadan kal-
dırmak.

3. İşitme ve konuşma engelli kişileri daha 
yakından tanımak , daha iyi anlamak, empati 
kurmak.

4. Öğrencilere duygu ve düşüncelerini ifade 
etme imkanı tanıyarak özgüven kazandırmak.

5. Öğrencilerin, öğretmenlerin, velilerin ve 
çevredeki insanların engelliler adına duyarlı-
lık kazanmalarını sağlamak.

6. Etwinning Projesinin tanınmasını ve öne-
minin kavranmasını sağlamak.

7. Bu sosyal etkinlik içerikli proje ile kazanı-
lan duyarlılığın yerelden başlayarak, ulusal 
çapta yayılmasını sağlamak ve bunun bir dü-
şünce , davranış biçimi olmasını sağlamak.

8. Teknoloji kullanımının önemini vurgula-
yarak, öğrenci ve öğretmenlerin yaratıcılık-
larını aktif olarak kullanmalarını sağlamak.

Çalışma Planımız

Ocak-Şubat: Okulların kendilerini, okullarını, 
il ve ilçelerini tanıtan videoların, resimlerin 

paylaşılması ve e-twinning ve projemiz hak-
kında ilgili Köşelerin oluşturulması

Mart: Her okulun kendi seçeceği en az 30 
terimden oluşan günlük hayatta kullanılabi-
lecek ifadeler ile video çekimleri yapılarak, 
işaret dili sözlüğünün (kılavuzunun) oluştu-
rulması.
Nisan : Her okulun kendi seçtiği bir şarkıyı 
işaret diliyle oluşturulan videolarla etwin-
ning portalında paylaşması
Mayıs: Etwinning ve Projemiz ile ilgili il ve 
ilçelerinde tanıtım ziyaretleri ve çalışmaları 
yapılması ve basına duyurulması. Engelliler 
haftasında (10-16 Mayıs) yapılan çalışmaların 
il ve ya ilçe bazında sunulması.
Haziran: Proje kapanış çalışmaları

Projemiz ile ülke genelinde duyma ve işitme 
başta olmak üzere tüm engellilerimize karşı 
duyarlılık kazanmak, bu konuda empati sa-
hip olmak ve onlarla iyi ilişkiler geliştirmek 
amaçlanmıştır.

İlçemizin ve Etwinning projesinin adını en 
iyi şekilde duyurmak, eğitime ulusal boyutta 
katkı sağlamak, içinde yaşadığımız teknoloji 
çağının olanaklarını bu uğurda en iyi şekilde 
kullanarak, bu projeye ve eğitime uyarlamak, 
aktarmak amacı ile hazırlanmıştır.

Kepirtepe; engelsiz bir yaşam için harekete geçti! İşitme ve konuşma engelliler için hazırlanan sosyal sorumluluk projesinde 
koordinatör okul olarak hız kesmeden çalışıyor. Sosyal sorumluluk projemiz  hakkında  gereken  bilgiyi  alabilmek  için  Proje  
Kurulu’ndan Edebiyat  Öğretmenimiz Pınar YAVUZ ile görüştük.

Ellerimiz Konuşuyor Projesinden kısaca bahseder misiniz?
Ellerimiz Konuşuyor projesi işitme ve konuşma engelliler 
için düşünülmüş;e-twining kapsamlı bir sosyal sorumluluk 
projesi. Kepirtepe Anadolu Lisesi ve Çanakkale İbrahim Bo-
dur Anadolu Lisesi  koordinatörlüğünde ilerleyen bir çalışma.
Çalışmamıza sonradan dâhil olan yirmi ortakla, heyecan du-
yarak yürüttüğümüz ulusal bir proje. 
Bu projeyle amaçlanan neydi?
Bu projeyle amaçlanan en temelde farkındalık oluşturmak, 
konuya duyarlılık yaratmak.Öğrencilerimiz ve tüm paydaşları-
mızla, özelde işitme  ve konuşma  engelli bireylere,genelde tüm 
engellilere ve hatta hiçbir engeli olmayan bireylere ulaşabilmeyi 
hedefledik.  Ötesinde  gönül köprüsü oluşturabilmeyi…
Peki, sizce bu amaca ulaşılabildi mi?
Daha güzel engelsiz bir yaşam için yapabileceklerimiz kuş-
kusuz sınırsız. Biz engelimi unut, elimden tut yani yanımda 
yakınımda ol,beni anla,bana anlat felsefesiyle yola çıktık. 
Aldığımız dönütlerden anlıyoruz ki; epey bir yol kat etmişiz. 
Proje kapsamında neler yapıldı?
Proje kapsamında birçok şey yapıldı. Yapmaya da devam 
edeceğiz. Öğrencilerimizin aldığı  işaret dili eğitimleri -ki ben 
buna gönül dili diyorum-  oluşturulan afiş ve panolar… En 

çok ilgi çeken, beğeni toplayan çalışmalarımız da şüphesiz ki 
bir Kepirtepe türküsü olan Kurdelemin Uçları ve Pinhani’nin 
Yitirmeden adlı parçalarının işitme engelliler için hazırlanan 
işaret diliyle yani gönül diliyle çekimi.Bunlar tabi amatör 
çalışmalar lâkin öğrencilerimizin ve bizim yüreğimizi ortaya 
koyarak gerçekleştirdiğimiz klipler. Proje kapsamında çekilen 
kliplere aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz                                                          
-https://www.youtube.com/watch?v=aObdAXq1ZIo 
-https://www.youtube.com/watch?v=bRoOkZLurbY
Karşılaştığınız güçlükler nelerdi?
Yapılan her işte, her projede güçlükler olur. Öldürmeyen güç-
lendirir deyip bu soruyu geçiyorum. (Öğretmenimizin her za-
manki olgun gülümsemesi yüzünde.)
İnsanlar projeyi desteklediler mi? Destekledilerse kimler?
Projemiz destek gördü, evet. Öncelikle öğrencilerimizin he-
yecanı, canla başla uğraşıları, bizim de gayretimizi arttırdı. 
Okul idaremiz ve öğretmen arkadaşlarımız projeyi onlara 
aktardığımız andan beri yanımızda. Eski öğrencilerimizden, 
velilerimizden tebrik telefonları alıyoruz. Ayrıca klibimize En-
gelsiz Marmara’da da yer verildi. Birçok üniversite ve okulda 
proje ortaklığı olmayan okullar da dâhil , çalışmamız örnek 
çalşma olarak değerlendirildi .Bunlar da proje kurulu olarak 

bizi, öğrencilerimizi ötesinde tüm Kepirtepe’yi mutlu ediyor.
Devamlılığını sağlayacak mısınız? Neler gerekiyor?                                              
Engelli bireyler ve daha güzel,mutlu bir yaşam için elimizden 
geleni yapmaya devam edeceğiz. Birçok şey gerekiyor şüp-
hesiz ama en temelde istek ve bu istek için harekete geçe-
bilmekte şart olan inanç. Bu da bizde ve öğrencilerimizde var.
Son olarak söylemek istedikleriniz?
Gönüllerimiz bir ve engelsiz olsun yeter diyorum. Ellerimiz 
Konuşuyor Projesi’ne emeği geçen, gönlü değen ve değecek 
olan herkese sonsuz teşekkürler.
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OKULUN TARİHÇESİ

Kepirtepe, yaşı cumhuriyetimizin ilk dönemlerine denk bir geç-
mişe sahip bir eğitim kurumudur. Yokluğu, yoksulluğu bütün 
yurdu kuşatmış olduğu Kurtuluş Savaşı’ndan çıkmış bir çok fela-

ket ve acıların yaşandığı bir ülkenin yoksul köylü çocuklarının eğitil-
diği bir okuldur Kepirtepe. 

Bir ülke düşünün ki şimdiki yetişen nesilin görmediği ve adını bile 
duymadan yetiştikleri adına “Kara Lastik” denen ayakkabıyı giyme-
nin köylerindeki zenginlere mahsus olduğu, ayaklarına giyebilmek 
için çarıktan başka ayakkabı bulamamış bir halkın çocuklarının ken-
di emekleri ve alın terleriyle bir okul var adı Kepirtepe. Onlar burada 
yokluğun ne olduğu bilerek yaşayarak okullarına sahip çıktılar. Karşı 
binanın duvarında yazan: “Bizler çalışmak değil, çok çalışmak zorunda 
olan bir milletin evlatlarıyız.” özdeyişini hakkıyla yaşamış bir nesildir. Bu 
sebeple devletlerinin kendilerine sunduğu imkanları en iyi şekilde değer-
lendirerek Kepirtepe’yi yoksulluğun içinden sıyrılma ve ülkelerinin ay-
dınlanma kaynağı olarak bildiler. Birer eğitim neferi olarak yurdun dört 
bir yanına dağıldıklarında ülkenin aydınlanmasında öncü oldular. 

Kepirtepe kuruluşundan bugüne kadar bir çok değişikliğe uğrayarak 
günümüze gelmiştir. İlk kurulduğu ve eğitim-öğretim hayatında baş-
ladığı yer Edirne Karaağaç’tır.

14 Ekim 1938’de Edirne Karaağaç İstasyonunda “Köy Öğretmen Oku-
lu ve Eğitmen Kursu” adı ile başlayan ve “Kepirtepe Anadolu Lisesi” 
olarak devam eden 78 Yıllık Eğitim Kuruluşu” 1937 yılında Edirne Ka-
raağaç istasyonunda asker kışlası olarak kullanılan binada “Eğitmen 
Kursu” olarak açılmıştır. Bir yıllık denemeden sonra aynı binada ilko-

kul mezunu köy çocuklarını öğretmen olarak yetiştirmek üzere “Köy 
Öğretmen Okulu” adını alır. Bir yıl burada kalan okul 1939 yılında  Al-
pullu’ya taşınır. Bugün Çok Programlı Lise olarak hizmet veren binada 
bir süre kalır. Aynı yıl yazında da Lüleburgaz Emrullah Efendi ilkoku-
luna ve nihayet İstanbul asfaltı kenarında Lüleburgaz’a beş kilometre 
mesafede o zaman çorak bir toprak olan yer Kepirtepe adı verilen son 
yerine taşınır. 17 Nisan 1940’da Köy Enstitüleri kurulduğunda okulun 
adı “Kepirtepe Köy Enstitüsü “ olur. 1941 yılı ilkbaharında ikinci Dün-
ya Harbi nedeniyle okul Ankara Hasanoğlan köyüne geçici bir süre  
taşınan okul aynı yıl geri döner. 1954 yılında 6234 sayılı kanunla köy 
enstitüleriyle öğretmen okulları “İlk öğretmen Okulları” adı altında 
birleştirildi ve öğretim süresi 6 yıl olur. 1974-1975 yılından itibaren 
bütün ilköğretim okulları gibi Kepirtepe İlköğretim okulu da Öğret-
men Lisesi haline dönüştürülür. 1977-1978 Öğretim yılında okul bün-
yesinde sınıf öğretmeni yetiştiren iki yıl süreli Kepirtepe Eğitim Ens-
titüsü açılmıştır. 1978-1979’da bir bölümü hızlandırılmış eğitim gören 
öğrencilerini, İlkokul öğretmeni olarak mezun eden okulun Eğitim 
Enstitüsü kısmı 1979 yılında kapatılarak okul Öğretmen Lisesi olarak 
öğrenimini sürdürmüştür. 1990 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı olur-
larıyla Anadolu Öğretmen Lisesine dönüştürülen okul, 2014 yılından 
itibaren Kepirtepe Anadolu Lisesi olarak eğitim-öğretim hayatına de-
vam etmektedir.

Bugün de Kepirtepelilik ruhundan ödün vermeden başarılı bir eğitim 
ve öğretim sürdüren Kepirtepe, mezun ettiği vatanına milletine hayır-
lı evlat olarak yetiştirdiği öğrencileriyle gurur duymaktadır. 

Kepirtepe mezun ettiği, vatanına milletine hayırlı evlat 
olarak yetiştirdiği öğrencileriyle gurur duymaktadır. 

Yıl: 1   Sayı:1                      Haziran 2016
Para ile satılmaz

Sahibi:

Yayın Koordinatörü:

Dizgi - Baskı

Kepirtepe Anadolu Lisesi Adına 
Okul Müdürü

www.kepirtepe.meb.k12.tr 
Facebook: KepirtepeAnadoluLisesi

Tel: 0288 417 11 72 - Fax: 0288 417 16 59

Atatürk Mah. D100 İstanbul Karayolu Üzeri 
Kepirtepe Mevkii Lüleburgaz / KIRKLARELİ

Halil İbrahim TOKLU

Ahmet ÖZDERE

Tel: 0 282 651 38 13   Faks: 0 282 651 03 81     www.isikmatbaa.com.tr
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GELENEKLERİMİZ
Trakya’nın en köklü okullarından olan Kepirtepe Anadolu Lisesi’nin 

geçmişine baktığımızda eğitimde köşe taşı hükmünde olan bu kıy-
metli okulun başlangıcından günümüze taşıdığı ve zaman içerisin-
de oluşturduğu bir çok geleneğini görmekteyiz. Tiyatro etkinlikleri, 
müzik etkinlikleri, özellikle 16 Mart öğretmen okullarının kuruluşu 
vesileyle yapılan anma törenleri. Kepirtepe’den mezun olanların has-
retle andıkları, yatılılık günlerinin vazgeçilmezi olan ve okulumuz-
da börek, kuru fasulye, pilav, ayran dörtlüsü olarak gelenekselleşen 
Çarşamba günü yemekleri, okulumuzun önemli klasiği olarak halen 
devam ettirilmektedir.

1976 Yılında kurulan Kepirtepeliler Eğitim Vakfının öncülüğünde 
devam eden Kepirliler Günü bu geleneğin en kuvvetlilerindendir. 
Kardeşlik türküsünün bayrağı olan bu gün, eski-yeni tüm Kepirlileri 
bir arada tutan manevi bağın bir simgesi haline gelmiştir. Bu gün her 
yıl Kepirtepe’de coşku ile kutlanmaktadır. 

Okulumuzun kültürel faaliyetlerinin yapıldığı önemli bir yer olan 
konferans salonunun olduğu dönemlerde, her dönem öğrencilerinin 
yaptığı müzik-tiyatro şenlikleri Kepir için çok özel günler olmuştur. 
Okulun yeni eğitim binasına taşınması ve eski tarafın üniversiteye 
verilmesinden sonra tiyatro ve müzik çalışmaları bu geleneği sürdü-
rülmüş, 16 Mart Öğretmen okullarının kuruluş etkinlikleriyle 24 Ka-
sım Öğretmenler Gününü anma etkinlikleriyle geleneği devam etti-
rilmiştir. Tiyatro etkinliği, İlçe Milli Eğitimin başlattığı “Ay Çiçekleri 
Açarken” tiyatro etkinlikleriyle kendisini daha da geliştirmeyi bilmiş 
ve dönemler arasında tiyatro çalışmaları elden ele bir kültür bayra-
ğı olarak devredilmesi bir gelenek haline gelmiş ve okulumuzda ti-
yatroya kabiliyeti olan cevherli öğrencilerin kabiliyetlerini ortaya 

koyduğu güzel bir kültürel çalışma 
olarak devam ettirilmektedir.

İlçemizde yapılan 24 Kasım Öğret-
menler günü Anma programı öğret-
men okulu olması sebebiyle daima 
okulumuz tarafından üstlenilmiş ve 
devam ettirilmiştir. Kepirtepe den-
diğinde ilk akla gelen etkinlikleri-
mizden olagelmiştir.

Her yıl düzenlenen mezuniyet 
günü etkinliğimiz eski Kepir me-

zunlarının da katılımıyla coşkulu bir 
şekilde kutlanmakta, Kepirtepe’nin 
aydınlanma meşalesi olan sancak, 
bir sonraki döneme duygu dolu an-
ların yaşandığı bir kutlamayla dev-
redilmektedir. Başarıları arttırarak 
bu sancağı bir sonraki nesillere dev-
retmek yeni Kepirtepeli gençlerin 
üzerine bir borçtur. Kepirtepe’nin 
yeni üyelerinden bunu bekliyor ve 
başarılarının artmasını diliyoruz.

ALIŞILMIŞIN DIŞINDA BİR KUTLAMA PROGRAMI
Okulumuzun adı  Köy Enstitüsü, İlköğ-

retmen Okulu, Öğretmen Lisesi, Anadolu 
Öğretmen Lisesi ve Anadolu Lisesi olarak 
değiştirilse de içeriği, başarısı, ruhu asla de-
ğişmemiş; kendi gününü kutlamada da yine 
alışılmış çizginin dışına çıkmıştır. 

Okulumuz öğrencilerinin Öğretmenler Gü-
nü’nden günlerce önce başladığı sürpriz ha-
zırlıkları etrafta meraklı gözler uyandırmış; 
bu kapsamda özverili çalışmalarla etkinlik-
ler düzenlenmiştir.       

Neler yapıldığından kısaca bahsedecek olur-
sak;                                                                                                                                                       

Öğretmenlerimizin okul bahçesine giri-
şiyle, belirlenen öğrenciler “Öğretmenler 
Gününüz Kutlu Olsun” yazılı pankartları aç-
tılar. Ardından okul bahçesinde yankılanan 
“Hayat Bayram Olsa” şarkısı eşliğinde öğ-
retmenlerimize çiçekleri dağıtılırken okul 
camlarından balonlar salındı. Daha sonra 
öğretmenler odasında müzik grubu öğrenci-
leri gitar eşliğinde, değerli öğretmenlerimi-
ze şarkılar armağan ettiler. Sınıflarına giren 
öğretmenler “Öğretmenim, Canım Benim” 
temasıyla hazırlanan panolarla karşılaştılar. 
Kültür ve Edebiyat Kulübü’nün düzenlediği 
panolar arası yarışmanın kazananı da-ki bu 
yarışmanın kaybedeni yoktu.-‘’Başöğretme-
nin Yolundakilere….’’  başlığıyla hazırladık-
ları çalışmayla 11/C sınıfı oldu. 

 Öğle vakti, okulumuzun şimdiki Z Kütüp-
hanesi’nde öğretmenlerimiz hep birlikte 
yemeklerini yediler; ancak sürprizler henüz 
sona ermemişti. Kırk altı öğretmenin her biri 
için öğrencilerin düşüncelerinin belirtildiği 
videolar hazırlanmıştı. Öğretmenlerimiz bu 
videoları izlerken kâh güldüler kâh duygu-

landılar. Videoların ardından öğretmenle-
rimiz, kendileri için hazırlanan ajandaların 
hediye edilmesiyle onure edildi. Ayrıca ha-
yatımızın renkleri öğretmenlerimizin fotoğ-
raflarından oluşan sergimiz, hafta boyu okul 
koridorlarımızı renklenirdi.

Öğretmenler Günü kutlamamız sadece oku-
lumuz içinde de sınırlı kalmamış, Lülebur-
gaz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 
düzenlenen “Mesleğimi Seviyorum” konulu 
yarışmada okulumuz Türk Dili ve Edebiyatı 
Öğretmeni Halil AKTAN şiir dalında birin-
cilik, kompozisyon dalında ikincilik elde et-
miştir. Bununla birlikte okulumuz 10/D sınıfı 
öğrencisi Çağla DEMİRBİLEK, “Kasımpatı” 
başlıklı yazısıyla “Öğretmenim” konulu kom-

pozisyon yazma yarışmasında üçüncülük ka-
zanmıştır. Tüm bunlarla eş zamanlı olarak 
okulumuz Almanca Öğretmeni Ebru ZEREN, 
stajyerliğinin kaldırılması üzerine bu yüce 
mesleğe saygısını, bağlılığını dillendirmiş; eli 
şanlı bayrağımızda, gönlü eğitim aşkıyla dolu 
meslek yeminini etmiş eğitim ordumuzun 
yılmaz bir neferi olmaya söz vermiştir.

Bu yapılan etkinlikler kapsamında Kepirte-
pe Anadolu Lisesi gelecek için emin adımlar 
atarken asla geçmişinden ödün vermemiş; 
isminden öğretmenlik kelimesi çıkarılmış 
olsa da en kutsal meslek olan öğretmenliği 
ve gençliğin mimarı öğretmenlerimizi her 
zaman yüceltmiştir ve yüceltmeye devam 
edecektir.
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2015 ve 2016 yılı tanıtım çalışmaları
2014 yılında “Anadolu Lisesi”ne dönüştürüldükten sonra Kepirtepe olarak, hem 
Lüleburgaz merkez okullarında okuyan ortaokul öğrencilerine hem de Trakya’nın 
ilçe ve köylerinde okulumuzun tanıtım çalışmalarına yoğunlaşmış bulunmaktayız. 
Elbette bu süreci özel okulların yaygınlaşması süreci de etkilemiştir.

Tanıtım faaliyetleri kapsamında;

Kepirtepe’nin 2015 ve 2016 yılları tanı-
tım filmi çekildi. 
2015 yılında okulun her türlü imkâ-
nının tanıtıldığı, öğretmen kadro-
sundan fiziki olanaklarına, pansiyon 
ve yatılılığa kadar tüm bölümlerinin 
tanıtıldığı iki ayrı film çekildi. İkinci 
film daha çok Kepirtepe’yi geçmişiyle 
birlikte anlatan nostaljik bir bölüm 
oldu. 2016 yılında her iki film birleş-
tirilerek kısaltıldı ve güncellendi. Bu 
filmler cd olarak Trakya’nın hemen 
hemen tüm ilçe ve köylerine ulaştı-
rıldı. Ayrıca bu filmi sosyal medya-
dan da hedef kitlelerimize ulaştırıl-
ma gayretindeyiz.
İzlemek için; https://www.youtube.
com/watch?v=6wZUTqQu10w
Tanıtım broşürleri ve afişleri hazır-
landı.
Okulumuzun tanıtımı için akade-
mik başarılarının vurgulandığı, 

sosyal ve kültürel faaliyetlerinin 
tanıtıldığı broşürler yine Trakya’nın ilçe ve 
köyleri ile Lüleburgaz merkez okullarına 
ulaştırıldı
Okul müdürlüklerine mektup yazıldı.
Kırsaldaki okullara gönderilen tanıtım filmi, 
broşür ve afişler, okul müdürümüz Halil İbra-
him TOKLU imzalı bir mektupla ilgili okullara 

posta yoluyla veya orada ikamet eden Kepir-
tepeli dostlarımız aracılığıyla ulaştırılmıştır.
Lüleburgaz merkez ortaokullarına yönelik ta-
nıtım çalışmaları yapıldı.
Okulumuza gelerek imkânlarımızı yerinde 
görmek isteyen Lüleburgaz merkez ortaokul 
öğrencilerine tanıtım ekibimiz okulumuzu en 
iyi şekilde anlatmaya çalışmıştır. Ayrıca oku-
lumuza gelme fırsatı bulamayan diğer okul-
lara da tanıtım ekibimiz bizzat giderek okulu-
muz tüm yönleriyle anlatılmaya çalışılmıştır.
Kongre meydanında stant açıldı. 
2015 Mayıs sonunda Lüleburgaz Kongre Mey-
danında tanıtım standı açıldı. 3 gün boyunca 
okulumuz tanıtımı gerçekleştirildi. Son gün 
lokma ikramıyla son bulan çalışma Lülebur-
gaz halkından da ilgi gördü.
Bu çalışmalarda öncelikli olarak; 78 yıllık 
bir eğitim tarihi olan okulumuzun en doğru 
şekilde ifade edilebilmesi, Anadolu Lisesine 
dönüştükten sonra Kepirtepe’nin gücünden 
herhangi bir şeyin değişmediği, akademik, 
sosyal ve kültürel başarılarının eskiden ol-
duğu gibi parmak ısırtacak düzeyde olduğu, 
fiziki imkânları, şehre uzaklığının aslında bir 
avantaj olduğu, yatılılık ve pansiyon imkânı, 
ders çalışma olanakları, öğretmen kadrosu, 
sönmeyen Kepirtepe ruhu ve heyecanı anla-
tılmak istenmiştir.
Tüm bu çalışmalarımızda bizlere rehberlik 
eden öğretmenlerimize teşekkürü borç biliriz. 

Kepirtepe Anadolu Lisesi Tanıtım Ekibi

Tiyatro gösterilerimiz
“Kepirtepe gelenekleriyle birlikte yoluna devam ediyor.”

78 yıllık geçmişiyle eğitimde dev bir çınar olan okulumuz, yerleşik bir okul 
kültürüne sahiptir. Okul kültürü denen olgu, birkaç yılda oluşan bir kavram 
değildir asla, gelenekselleştirilmiş özellikleriyle var olan ve yaşayan bir 
kavram özelliği taşır. Oluşması, güçlenmesi on yıllar alır belki.

Bugün Kepirtepe ailesi olarak bizler geçmişimizde var olan geleneklerimizi 
yaşatmayı ve yeni gelenekleri de bu kültüre eklemek azmi ve gayretinde-
yiz. İşte o geleneklerimizden biri ve belki de en önemlilerinden biri ‘tiyatro’. 
Geçmişte Kepirtepe’nin tiyatrolarından çok bahsedilir ve hatta o meşhur 
konferans salonundaki yılsonu müsamerelerinin şöhretinden sıkça bahse-
dilir. Hatta Kepir’in o yıllardaki oyunlarını izlemeye İstanbul’dan bile gelen-
ler olduğundan söz edilir.

Bugün aynı geleneği daha güçlü bir şekilde bizler yaşatıyoruz. Birçok bir 
tane tiyatro gösterisi varken Kepirtepe bu yıl üç muhteşem oyunla izleyici 
karşına çıktı. Ve gösterdi ki bugün Kepir, o şanlı mazisinden hiçbir şey kay-
betmeden ve daima üzerine ilave ederek geleneklerini yaşatmaya devam 
etmektedir.
“Perdelerimizi Bu Öğretim Yılında Üç Güzel Oyunla Açtık “

Kepirtepe Anadolu Lisesi Tiyatro Kulübü 2015-2016 eğitim – öğretim yılına 
yine bomba gibi girdi. Geçen yıllardan farklı olarak bu yıl okulumuz bu alan-
daki başarısını taçlandırmak için sezonda üç farklı oyun oynayarak bir ilki 
gerçekleştirmeyi başardı. 

Okulumuzun sezona “Entrikalı Dolap Komedyası” adlı tiyatro oyunuyla 

giriş yaptı. Oyun 16 Şubat 2016 
tarihinde Lüleburgaz Halk Eğitim 
merkezinde sahnelendi. Sahnele-
nen oyuna ilgi çok büyüktü. İzle-
meye gelen misafirlerin birçoğu 
ne yazık ki yer bulmakta güçlük 
çekti. Bol kahkaha ile geceye neşe 
katan oyun Kepirtepe ailesini gu-
rurlandırdı. Bu ilk oyunun yönet-
menliğini üstlenen Umut KURT’a 
ve tüm ekibe teşekkür ediyoruz. 

Tiyatro şöleni bu oyunla son bul-
muyor. İkinci oyunumuz Ferhan 
ŞENSOY’un yazdığı “Parasız Ya-
şamak Pahalı” 06.05.2016 Cuma 
günü izleyicisiyle ile buluştu. İz-
leyiciler tarafından büyük bir be-
ğeni ile izlendi. Salonda kahkaha 
sesleri hiç eksilmedi. Bu yıl seki-
zincisi düzenlenecek olan “Ayçi-
çekleri Açarken Tiyatro Günle-
ri”nde okulumuz aynı oyunu bir 
kez daha diğer okullara da oyna-

yacak olan tiyatro ekibimizi izle-
mek isteyip de salonda yer bula-
mayan siz okurlarımızı da salonda 
görmeyi istiyoruz. 

Üçüncü oyunumuz olan Yıl-
maz ERDOĞAN’ın yazdığı “Bana 
Bir Şeyhler Oluyor” ise 27 Mayıs 
2016 tarihinde Lüleburgaz Halk 
Eğitim Merkezi’nde sahnelendi. 
Görkemli bir sezon finali yaparak 
öğrencilerimiz tüm yılın emeği-
ni başarıyla sergilediler. Tam bir 
kahkaha tufanı ile sonlanan se-
zonun bir benzerini yeni eğitim 
öğretim yılında da devam ettirme 
hedefindeki öğrencilerimizi teb-
rik ediyoruz. Öğrencilerini sade-
ce akademik yönden değil, kültür 
sanat ve spor alanlarında da ye-
tiştiren okulumuz bir Kepirtepe 
geleneği olarak sanatın ve aydın-
lanmanın ateşini yakmaya devam 
edecektir.
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“ÖĞRETMEN OKULLARININ KURULUŞUNUN 168. YIL DÖNÜMÜ” 
ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLERLE OKULUMUZDA KUTLANDI

İlk kuruluşu 16 Mart 1848 yılında Da-
rül Muallimin-i Rüşdi adıyla kurulan 
okullara dayandırılan Öğretmen Li-
seleri, bu yıl kuruluşunun 168. Yıl dö-
nümünü kutladı. Her yıl 16 Mart günü 
farklı etkinliklerle kutlanan Öğret-
men Okullarının kuruluş yıl dönümü, 
bu yıl da okulumuzda renkli bir kutla-
ma programıyla karşılandı. Programa 
Kepirtepe Anadolu Öğretmen Lisesi 
mezunları, Kepirtepeliler Eğitim Vakfı 
(KEV) üyeleri, velilerimiz, öğretmenle-
rimiz ve öğrenci arkadaşlarımız katıldı.

Programımızda günün anlam ve öne-
mi ifade edildikten sonra okulumuz 
“Paşa” lakaplı Edebiyat Öğretmenimiz 
Halil Aktan’ın konuşmasıyla devam 
etti. Öğretmenimiz bizlere öğretmen 
olmanın değeri ve önemini anlattıktan 
sonra Türk Milli Eğitimimizde öğret-
men yetiştirme konusunda 78 yıllık 
dev bir kariyere sahip olan okulumuz 
Kepirtepe’den, geçmiş yıllarından 
birkaç anısını anlattı bizlere. Öğret-
menlik mesleğinin incelikleriyle dolu 
anılar hepimizi duygulandırdı. Öğret-
menimiz biz öğrencilerin geleceği ve 
toplumda örnek olması üzerine yaptığı 
konuşmasını Kepirtepe için yazdığı şiir 
ile bitirdi. Uzun süre alkışladık.

Öğretmen okullarının kuruluş yıl dö-
nümü etkinlikleri kapsamında yaptığı 
konuşmada Okul Müdürümüz Halil İb-
rahim Toklu: “Okulumuzun isim değiş-
tirmesi misyonundan herhangi bir şey 
kaybettiği anlamına gelmez, Kepirtepe 
misyonunu ve geleneğini siz öğrencile-
rimizin sayesinde aynen devam ettire-
cektir. Bugün elde ettiğimiz başarılar 
Kepirtepe’nin mazisini kıskandıracak 

boyuttadır, geleceğine aynı inanç ve 
kararlılıkla yürümektedir. Geçmiş-
te olduğu gibi bugün de, gelecekte de 
okulumuz Trakya’nın eğitimde öncüsü 
olmaya devam edecektir.” dedi. 

Okul müdürünün konuşması sona 
yaklaşmışken içimizden bir arkadaşı-
mız “Kepirli’yiz Kepirli aydın Kepirli” 
diye bağırarak ve elinde de Kepir atkısı 
ile kürsüye doğru ilerledi. Çok şaşır-
mıştık, bir an donduk kaldık. İçimizden 
birilerinin yeni bir sürpriziydi belli, 
ama hiçbir şeyden haberimiz yoktu o 
anda. Bir başka arkadaşımız “Uygarlık 
yolunda haydi ileri” ve bir diğeri de 
“Yurt ufuklarında destanımız var” diye 
haykırınca Kepir Marşını okuyacağı-
mızı anlamıştık. Sonra müzik verildi ve 
hepimiz birlikte mensubu olduğumuz 
“koca çınarın” son marşını coşkuyla 
söyledik. 16 Mart kutlamalarında ilk 
kez böyle bir organizasyona şahit ol-
muştuk, en azından bizim dönemler 
için. Okul müdürümüzün de haberi ol-
malı ki, marştan sonra bizi alkışladı ve 
konuşmasının kalan birkaç cümlesini 
tamamladı.

Daha sonra 16 Mart kutlamalarının 
en eğlenceli etkinliğine sıra geldi ve 
okulumuz müzik grubu konser verdi. 
Uzun bir süredir hazırlık yapan müzik 
grubundaki arkadaşlarımız bizi coş-
turdu. Kah halaylar çekildi, kah şarkı-
lar söylendi. 

Bugün öğretmen okulları kapatılmış 
olsa da biz, 78 yıllık geçmişiyle öğret-
men yetiştirmedeki tartışılmaz yeri bu-
lunan okulumuzun Anadolu Öğretmen 
Lisesinin son mezunlarına kadar bu an-
lamlı günü kutlaya devam edeceğiz. 

KEPİR
Bir limandı Kepir bizlere, kış ortasında,
Bir sığınak hayatımızın fırtınasında,
Umudu taşıyan günler var pusulasında,
Hey Kepir, her günün bizlere bir düğün gibi.

Yönümüzü yitirip, dönüp baksak maziye,
İlkelerin bizi getirir doğru çizgiye,
Parolan yeniliğe, daima ileriye,
Asaletin meydanda gören göze, gün gibi.
  
Başka liseli ile Kepirliyi bir tutma,
Başka paye arayıp sen gönlünü avutma,
Kepirlilik şereftir, sakın bunu unutma,
Kepirlilik bedene hayat veren can gibi.

Bir bilsen ki Kepirlinin gönlünde sen nesin?
Seveninin yüreğinde sönmeyen bir cemresin,
Allahımdan dilerim kötü bir gün görmesin,
Yaşasın bütün hayatını bir şölen gibi.
 
İster hayal gibi de Paşam ister düş gibi,
Geldik geçtik buradan garip kuş gibi,
Gönülleri okşayan bir tatlı gülüş gibi,
Hey be Kepir, ne günlerdi, daha dün gibi.

         KEPİR’E SEVGİLERLE (PAŞA)

BİR SİVİL TOPLUM KURULUŞU, 
KEPİRTEPELİLER EĞİTİM VAKFI 
TARİHÇESİ

Kepirtepeliler Eğitim Vakfı kısaca (KEV’in) kuru-
luşuna giden yol 1990 Eylül ayında okulumuzdan 
mezunlarımızın buluşmasıyla başlar. Bunda Nedim 
Menekşe öğretmenimizin önderliği ve Okul Müdürü 
olarak Remzi Yeşilyurt’un emekleri vardır. Bu top-
lanma, bu buluşma mezunlar üzerinde kısa sürede 
etkili olur ve buluşmalar “Kepirliler Günü” olarak 
öğretim yılı sonuna alınarak okulda sürdürülür. Bu 
toplantılar ve diğer yerel buluşmalarda nasıl bir ör-
gütlenme ile buluşmaların sürdürülmesi yoğun bir 
şekilde tartışılır.

Sonuçta dernek mi kuralım, vakıf mı? Soruları-
nın cevabı; okulumuzda toplanan yüzün üzerinde 
okuldaşımızın ortak kararı ile “Kepirtepeliler Eğitim 
Vakfı”olarak isimlendirilir. Kısacası tüm kepir me-
zunlarını kapsayan demokratik yapılanma ile vakıf 
oluşumu gerçekleşir. (102) kurucu üyesi ile Lüle-
burgaz Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 27/12/ 1995 
tarih ve Esas: 1995/1254, Karar: 1995/1266 sayılı 
kararı ile tüzel kişilik kazanır.

Vakıf senedinin başlangıcında, Kepir Ruhunun 

sonsuza kadar sürdürülmesi isteği ve ulaşılabilen 
tüm Kepirtepelilerin bu anlayışa sahip çıktığı belir-
tilir.

Senedin ilk maddesinde “Kepirtepe Anadolu Öğ-
retmen Lisesi’nin veya Kepirtepe’de kurulabilecek 
eğitim kurumlarının devamını, gelişmesini, Kepir-
tepe’nin mezun ve mensupları arasındaki dayanış-
mayı sağlayarak, toplumumuzun kültürel, bilimsel, 
ekonomik ve sosyal gelişmesine hizmet etmek, Ata-
türk İlke ve İnkılapları doğrultusunda; laik, bilimsel, 
çağdaş, yüksek verimli ve etkin düzeyde eğitim hiz-
metlerinin yerine getirilmesine katkıda bulunmak-
tır.” diyerek ileriye dönük amaçlarını da öngörülü bir 
şekilde belirtmektedir.

Yine vakıf senedinin 2. Maddesinde bu amaçlara 
ulaşmak için vakfın yapabileceği işlem ve tasar-
ruflar çok ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. Burada 
öncelik kuşkusuz şu anda Kepirtepe’de Kurulu olana 
“Anadolu Lisesi’ndedir”. Vakıf yönetimi bu amaçla 
elinden gelen her katkıyı yapma gayretindedir.

Vakfın resmiyet kazanmasından bu yana kuram-
Sedat TONGUZ / 1970

sallaşma anlamında yol aldığı açıktır. Okulun temellerinin atıldığı ilk günden 
bu güne kadar Kepirtepe Ailesi’ne katılmış herkesi içine alan  “1940-2012 
Kuruluşundan Günümüze Kepirtepe “isimli ve bugün artık vakfımızın varlığı 
olan kitap da bunun bir belgesidir.

Gelenekselleşmiş ve bu yıl “26. Kepirtepeliler Günü” için sloganlaştırılmış: 
“Çok az şey, binlerce kişiyi 26 yıldır, hiç aksatmadan bir araya getirebilir. Çok 
az şey, hiç tanımadığımız birini gördüğümüzde tek bir ortak noktamız nede-
niyle yakın hissedebilmemizi sağlar. Çok az şey, aralarında onlarca yaş farkı 
olan kişileri bir noktada buluşturabilir. Çok az şey, her nesle aynı heyecanla 
hitap edebilir. 29 Mayıs’ta yeniden göreceğiz ki Kepirtepe, tüm bunları ger-
çekleştiren az sayıdaki şeyden biridir. İple çekiyoruz. 26. kez #ÇınarınGölge-
sinde buluşuyoruz!” anlatımı da vakfımızın tarihini özetler niteliktedir.
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KEPİRTEPE İÇİN TARİHİ BİR AN..
Kepirtepe Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri 

Anıtkabir’de Ulu Önder’in Mozolesine Çelenk Koya-
rak saygı duruşunda bulundular.

ANITKABİR ÖZEL DEFTERİNE KEPİRTEPE İMZASI

Okulumuz müdür yardımcısı ve mezunu Mustafa 
Uludağ tarafından gezi gurubumuz adına, okulumuzu 
temsilen Ulu Önder’in Anıtkabir Özel 
Defterine Tüm Kepirtepelilerin duygu-
larını da ifade edecek şekilde duygula-
rını yazmış ve Özel Defteri imzalamış-
tır. Şanlı Kepir tarihinde önemli bir an 
yaşanmıştır. Tüm ailemize Kepirtepe 
armağanıdır.

“Sevgili Atam, 
Mezunu olduğum okulum ve öğ-

rencilerimle birlikte senin huzuruna 
çelenk koymakla görevlendirildim. 
Milletim, yurdum ve insanlığımı-
zın bağımsızlığı için yaptıkların için 
sana sonsuz şükranlarımızı sunu-
yoruz. Köklü Kepirtepe Anadolu 
Öğretmen Lisesi senin huzurunda 
sana şükranlarını sunmaktan son 
derece huzurlu ve gururludur. 

Yerinde rahat uyu Atam.”

Mustafa Uludağ duygularını şöyle ifade etti. 
“Anıtkabir gezimizde çelenk koyma töreninin bu boyutta resmi olacağını bilmiyorduk. 
Anıtkabir merdivenlerini çıkarken, mozoleye çelenk bırakırken ve Anıtkabir Özel defterine 
yazdıklarımı okuyup imzalarken, yaşadığım hissiyatı kelimelerle anlatmam elbette 
mümkün değil. Hayatımda yaşadığım en büyük onurdu. Bu organizasyonu kurumumuza 
hazırlayan başta Okul Müdürüm Sayın Halil İbrahim Toklu ve Gezi Kulübümüze çok 

teşekkür ediyorum.
Ancak bu cennet ülkeyi bize emanet eden, yüce insan Mustafa Kemal 
Atatürk’e, silah arkadaşlarına ve yurdumuzun her yerini kanlarıyla sulayan 
mukaddes şehitlerimize huzurlarınızda bir kez daha şükranlarımı sunmak 
istiyorum.”
Ve bana bu hissiyatı yaşatan okulum! İyi ki varsın KEPİRTEPE. Ne mutlu bana 
ki, “YAŞAYAN BİR DESTAN” ın parçasıyım.”

Kepirtepeli 
Ecem Avrupa’nın 
bileğini büktü
Kepirtepe Anadolu Lisesi 11. Sınıf öğrencisi 
Ecem Tiren, bilek güreşinde Türkiye 
Şampiyonluğu’nun ardından Avrupa’da da 
kürsüye çıkmayı başardı.

2-6 Nisan 2016 Tarihinde Antalya Belek ‘te yapılan 
Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonasında okulumuz 11. 
Sınıf öğrencisi Ecem TİREN yapılan zorlu mücade-
le sonucunda rakiplerini bir bir yenerek Sol kolda 
Türkiye şampiyonu oldu. Ecem; “yaptığınız çalış-
manın meyvelerini aldık. Dört yıldan beri bu spo-
ru yapıyorum okuldan çıktıktan sonra haftada üç 
gün öğretmenim cem AKTAN ile ağırlık antrenma-
nı yapıyoruz, fırsat buldukça da ayda bir kere bağlı 
olduğumuz İstanbul Maltepe’de bulunan bir spor 
kulübüne gidip masa antrenmanı yapıyoruz. Okul 
derslerini de aksatmamaya çalışıyorum Fen –Mate-
matik bölümünde okuduğum için derslerim de çok 
yoğun. Bu başarıları kazanmamda bana desteklerini 

esirgemeyen  tüm öğretmenlerime,  an-
neme ve babama  teşekkürlerimi borç bi-
lirim.” diye duygularını ifade etti.

Başarılı öğrencimiz 21-29 Mayıs tarih-
leri arasında Romanya’nın başkenti Bük-
reş’te yapılan Avrupa Şampiyonası’nda 
zorlu mücadeleler sonrası Avrupa 2.si 
oldu.

Bu başarısıyla bir kez daha göğsümüzü 
kabartan Ecem, milli forma altında Av-
rupa’da 2. olması sebebiyle Eylül ayında 
Bulgaristan’da yapılacak olan Dünya Bi-
lek Güreşi Şampiyonası’na katılmaya da 
hak kazandı.  Ecem’in Dünya Şampi-
yonasında da önemli dereceler alacağını 
ümit ediyoruz. Kepirtepe’nin geçmişinde 
birçok Türkiye birincilikleri bulunmak-
tadır. Bu yıl Ecem Tiren ile Dünya dere-
cesini de Kepirtepe Müzesine taşımak 
istiyoruz.

BU İSTİKLÂL 
BİZİM!

Kültür ve Edebiyat, Yayın ve İletişim Kulübü-
nün düzenlediği İstiklâl Marşı’nı en güzel okuma 
yarışması 9 Mart 2016 tarihinde okulumuz kon-
ferans salonunda düzenlendi. Kültür ve Edebiyat 
Kulübü Rehber Öğretmeni – Edebiyat Öğretmeni 
Pınar YAVUZ, Edebiyat Öğretmeni Halil AKTAN, 
disiplin kurulu üyesi ve Biyoloji Öğretmeni Ayla 
YENER, Tarih Öğretmeni Ayhan ERGİN ve Müzik 
Öğretmeni Burcu ERCAN jüri üyelerimizi oluş-
turdu. Okul müdürümüz Halil İbrahim TOKLU, 
müdür yardımcılarımız Mustafa ULUDAĞ ve 
Cem AKTAN ve öğrencilerimizden oluşan heye-
canlı kitle yarışmayı izleyenler arasındaydı. Top-
lamda 15 kişinin yarışmacı olarak katıldığı “Bu 
İstiklâl Bizim” adlı yarışmanın birincisi 11/B sını-
fından Ezgi Nur BİLGENEŞİ, ikincisi 11/A sınıfın-
dan Sercan ÇETİN iken üçüncüsü 9/C sınıfından 
Zülal DEMİRBAŞER oldu. Pınar Öğretmenimizin 
“Bazı yarışmaların kaybedeni yoktur. Bu da o ya-
rışmalardan biridir.’’ sözü yarışmaya damgasını 
vurdu. Yarışmada dereceye giren öğrencilere 
Mehmet Âkif’in Safahat adlı eseri ödül olarak 
verildi. Derece alan öğrencilerimizi kutlar; başa-
rılarının devamını dileriz.
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Tohumdan Fidana, Fidandan Çınara Kepirtepe
2015 yılı mezunu öğrencimiz Cenk Batuhan GÖKÇEN’in dilinden Kepirtepe…

Kepirtepe nedir? As-
lında tam beklediğim 
soru. Ne yazık ki dördün-
cü senenin sonunda an-
lamış olmam, olmamız 
kötü…

Aslında Kepirtepenin 
ne olduğuyla değil ne 
olmadığıyla başlamalıyız 

Cenk Batuhan Gökçen
2015 Mezunu

KEPİRTEPE’DE 
LAKABI İSMİNİN 
ÖNÜNE GEÇENLER

Bilirsiniz her okulda bazı öğretmenler ve yardımcı per-
sonele çeşitli lakaplar takılır. Bu lakapların çoğu da kişileri 
küçük düşüren lakaplardır. Ancak Kepirtepe öğrencisinin 
taktığı lakaplar farklıdır. Kepirtepe öğrencisi kişileri kü-
çük düşürücü, onların zaaflarını gösteren lakaplar takmaz. 
Tam tersine takılan lakaplar ilgili kişinin hoşuna gider 
ve zamanla isminin önüne geçer. Kepirtepe’nin lakabıyla 
meşhurlarını tanıyalım;

Paşa:  Edb. Öğretmenlerinden Halil HAKTAN On Dokuz 
yıldan beri Kepirtepe’de çalışmaktadır. Öğrencilere Ziya 
Paşa’nın beyitlerinden verdiği örneklerden dolayı  öğren-
ciler tarafından Paşa lakabıyla anılmaktadır. Lakabı ismi-
nin o kadar önüne geçmiştir ki okula yeni gelen öğrencile-
rin çoğu  öğretmenin gerçek isminin Paşa olduğunu sanır.

Doktor: Erol DÖLDÖŞ pansiyonun temizlik işlerinde ça-
lışmaktadır. On yılı aşkın süredir Kepirtepe ailesinin bir 
üyesidir. Pansiyonda ismini bilmediği öğrencilere “DOK-

TOR” diye seslenmektedir.  Belki de onların 
ileride iyi bölümlere yerleşmelerini teşvik 
etmek için böyle sesleniyordur. Kim bilir??  
Öğrenciler bu sebeple kendisine doktor la-
kabını yakıştırmışlardır. Gerçek ismini bi-
len öğrenci sayısı azdır. ,

Dede: Selahattin YENCİLEK okulun kalo-
rifer kazanları ve pansiyonun sıcak suyun-
dan sorumludur. Dede deyince öğrencilerin 
aklına sıcak su gelir. İlerlemiş yaşına rağ-
men iki adet kalorifer kazanını gece –gün-
düz demeden en iyi şakide çalıştırır. Gerçi 

bazen havanın sıcaklığı değişse de dedenin 
Dede’nin sıcaklık ayarı pek değişmez. An-
cak yine de Kepirtepe’nin örümcek ağı gibi 
tesisatlarıyla, eskimiş kazanlarıyla dede-
den başkasının başa çıkması çok zordur. Bu 
sebeple olsa gerek öğrenciler ilerlemiş ya-
şını da göz önünde bulundurarak kendisine 
dede lakabını uygun görmüşlerdir. 

Gördüğünüz gibi Kepirtepe; başarılı öğ-
rencileriyle , özverili öğretmenleriyle , il-
ginç hatıralarıyla ve hatta lakaplarıyla ya-
şayan bir destandır.

Kepirtepe Müzesi
Müze kurma çalışmaları 1999-2000 öğretim yılında 

Biyoloji öğretmeni Handan BALCI önderliğinde, Müze-
cilik kolu öğrencilerinin katkılarıyla başlamıştır. İlgili 
materyaller toplandıktan sonra 2001-2002 Öğretim yı-
lında müzemiz açılmıştır. 

Müzede, 78 yıllık okul tarihinde eğitim öğretimde 
kullanılan 200 çeşit materyal sergilenmektedir. Ayrıca 
geçmişten günümüze çok sayıda fotoğraf müzede mev-
cuttur.

2014-1015 öğretim yılında müzede bulunan bütün fo-
toğraflar TAB ettirilerek dijital ortama alınmıştır.

İlgili kurumlarla iletişime geçerek labo-
ratuvar binamızın arkasında bulunan eski 
müzik sınıfı onarılarak daha büyük bir 

eğitim müzesi hedeflenmektedir. Bu proje 
hayata geçirildiğinde Türkiye’de ilk eğitim 
müzesi olma özelliğini de kazanacaktır.

işe. Kepirtepe 8 saatlik bir okul değildir. Kepirtepe 
öğretmenlerin sadece öğretmen, öğrencilerin sade-
ce öğrenci olduğu bir okul değildir. Duvarlarla çev-
rilebilecek bir okul hiç değildir. Pansiyonda yaşayıp 
kendi başına karar veremediğin diğer okullara da hiç 
benzemez. Maçlarında, tiyatrosunda, her türlü sosyal 
etkinliğinde en önde durup arkaya baktığında sorum-
luluk, samimiyet, birliktelik hissettiğin bir yerdir. En 
önde giderken arkandan kardeşlerinin geldiğini bi-
lirsin. Her hareketinin bir karşılığı vardır burada. Bu 
yurtta hayatı öğrenirsin. Kararlar verirsin. Sonuçlarını 
kabullenirsin. Annenden babandan yakın akrabandan 
önce kardeşlerin gelir yanına. Bırakmazlar seni; ne 
olursa olsun. Savunurlar, tutarlar. Bir mekana girip 
oturduğunda gururla “Ben Kepirtepeliyim.” dediğinde 
yaşlılar gülümser, gençler saygıyla yaklaşır. Duvarlar-
la çevrilemez dedim; yıkılamaz. Bitemez son Kepirte-
peli ölmeden. Tarihi bir destanı hangi duvar tutsun? 
Hangi kelepçe bağlasın? 24 saat buradayken nasıl 

8 saatlik bir okul olarak kalsın? Karşısında durula-
mayan bir rüzgardır Kepir. Eski Kepirtepenin eriğin-
den yiyen, Kepirtepenin suyundan içen nasıl hemen 
ayrılsın, özlemesin? Hocalar burada sadece ders 
anlatmaz, parada gözleri yoktur. Öğrencileri daha 
çok insani yönden eğitirler. İyisiyle, kötüsüyle.. Yeni 
gelen öğrencileri “kardeş” olurlar. Abilerini, ablalarını 
dinlerler. Seneler geçtikçe, büyüdükçe, kıdemleri art-
tıkça sorumluluk kazanırlar. Her yeni gelen dönem-
de abilik-kardeşlik sorumlulukları da artar. Vermesi 
gereken kararlar önemli hale gelir. Yurdunda, kim ne 
dersin, herkes birbirine saygı gösterir. Her şeye karşı 
duruşumuz birdir. Hemen toplanır, birbirimize sahip 
çıkarız. Birine bir şey olmaması gerekir. Olumsuz du-
rumlarda kenetleniriz. Olumlularda da -16 Mart gibi- 
birlikte eğleniriz. Kepirtepe anlatmakla bitmez. Değil 
bir slogan ansiklopediler yetmez.

Yaşayan bir tarihi değiştirmek, yok etmek kimin 
haddine? Anamız, mayamız Kepirdir bizim. Biz yaşa-

dık, biz biliriz. Yaşamayan bilmez. Anlatmak da fayda 
etmez. Samimiyetten adına Kepir dediğimiz yer bura-
sı. Ben yine de söyleyeyim: Kepir ne mi?

Kepir tarihimizin değişim noktasıdır. Trakya’nın 
aydınlanma merkezidir. Kepir bizim yuvamızdır. Kepir 
bir hikayedir. Kepir bir mucizedir. Kepir bazılarının 
ömrü bazılarının gençliği bazılarının şu anıdır. Kepir 
devam eden bir destandır. Kepir biricik sevgilimizdir. 
Kepir uğruna ter dökmekten kaçınmadığımız yerdir. 
Kepir bizdir, hepimizdir. Kepir her şeydir. Bir kurtuluş-
tur Kepirtepe. İlklerdir Kepirtepe. Her şeyi yaşadığımız 
anılardır.

Kepir masallarla yetinmek değil, efsaneleri yaşa-
maktır. Kepir insanı bozar ama adam olarak yeniden 
toplar.

Herhangi bir şikayetim yok, bir dileğim var sade-
ce. Anlattıklarım ve yazdıklarım hakikat. Sizce Kepir 
nedir?

DEDE PAŞA DOKTOR
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GEZİLER
Ankara Eskişehir Gezisi

İzmir Gezisi

 Okulumuz tarafından14-15 Ocak tarihleri 
arasında öğrencilerimizin kültür birikimini ar-
tırmak ve üniversiteleri tanımalarını sağlamak 
amacıyla 11 ve 12. Sınıf öğrencilerimize Ankara 
ve Eskişehir illerini kapsayan gezi düzenlen-
miştir. Ankara ve Eskişehir’de üniversite oku-
yan Kepirtepe mezunu öğrencilerin rehberli-
ğinde okudukları üniversiteler ve bölümlerle 
ilgili Kepirli öğrenciler bilgilendirilmiştir. Öğ-
rencilerimiz bu gezi sayesinde sınav motivas-

yonlarının da arttığını dile getirmişlerdir. 
13 Ocak akşamı hareket eden öğrencilerimiz, 

Ankara Başkent Öğretmenevinde konaklamış-
lar ve daha sonra gezi planı çerçevesinde sıra-
sıyla Hacettepe ve Ortadoğu Teknik Üniversi-
tesine gidilmiş oradan Anıtkabir ve Anıtkabir 
Müzesi ziyaret edilmiştir. Daha sonra Eskişe-
hir’e geçilerek Anadolu Üniversitesi, Kurşunlu 

Camii ve Külliyesi, Lüle Taşı Müzesi, Atlıhan El 
Sanatları Müzesi, , Çağdaş Cam Sanatları Müze-
si,  Yılmaz Büyükerşen Balmumu Müzesi, Cum-
huriyet Müzesi, Karikatür Müzesi gibi çeşitli 
müzeler gezilmiş; Sazova Bilim ve Kültür Par-
kı, Devrim arabaları ve son olarak Porsuk Çayı 
Adalar’a gidilmiştir. 15 Ocak akşamı Lülebur-
gaz’a ulaşılarak gezi tamamlanmıştır.

20 Mayıs 2016 Cuma günü öğretmen ve 
öğrencilerle birlikte toplam yüz kişi ile Lü-
leburgaz’dan yola çıkıldı. Cuma günü Ege 
Üniversitesi’nde okuyan Kepirtepe mezunu öğ-
rencilerimizle buluşup Ege Üniversitesi yer-
leşkesi gezildi. Daha sonra hep beraber 9 Eylül 
Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi’ne geçildi. 
Dokuz Eylül Üniversitesi’nde okuyan Kepirtepe 
mezunu öğrencilerle buluşulup, üniversitenin 
görevlendirdiği öğrenci ile eşliğinde bu fakülte 
gezildi. Daha sonra İzmir’in şehir merkezi olan 
Konak ve Alsancak, saat kulesi ve Hasan Tahsin 
anıtı gezildi. 

Buradan akşam saatinde Kuşadası’nda kalaca-
ğımız otele ulaşıldı. Öğrenciler otelde akşam 
yemeklerini yedikten sonra öğrencilere serbest 
zaman verildi. Öğrenciler bu serbest zamanı 

şehri gezerek değerlendirdiler.
21 Mayıs 2016 Cumartesi günü sabah kah-

valtısını otelde yaptıktan sonra sırasıyla önce 
Meryem Ana Evi, Efes antik kenti, Şirince Köyü 
ve Ali Nesin Matematik Köyü gezilmiş olup öğ-
renciler açısından çok verimli bir gezi olmuştur. 
Geziye katılan öğretmenler Müdür başyardım-

cısı İsmail YENER ,Edebiyat öğretmeni Veysel 
Onur TALIPINAR ve Pınar YAVUZ ,Matematik 
öğretmeni Berna AYGÜRLER ve Eyüp BULUT, 
Kimya öğretmeni Canan İNCE , Almanca öğret-
meni Ebru ZEREN ,fizik öğretmeni Hüseyin ER 
öğrencilere rehberlik etmiştir.

34.Tüyap Kitap Fuarı
Okulumuz 8 Kasım 2015 tarihinde İstanbul 

34.Tüyap kitap fuarına gezi düzenlemiştir. Öğ-
rencilerimiz oldukça eğlenceli vakit geçirmiş, 
stantları gezmiş ve söyleşilere katılmışlardır. 
Daha sonra Tüyap’tan Mall Of İstanbul’a gitmiş-
ler ve akşamüzeri Lüleburgaz’a dönerek geziyi 
tamamlamışlardır. Bu gezi sayesinde öğrencile-

rimiz çok sayıda yazarla tanışmış, kitap alma ve 
aldıkları kitapları yazarlarına imzalatma fırsatı 
bulmuşlardır. Öğrencilerimiz kitap fuarında ol-
maktan çok mutlu olduklarını dile getirmişler-
dir. Kültürel açıdan faydalı şekilde gerçekleşen 
gezimiz sosyal anlamda da öğrencilerimize fay-
da sağlamıştır.

Huzurevi Ziyareti
24 Aralık 2015 tarihinde Sosyal Dayanışma 

ve Yardımlaşma, Engellilerle Dayanışma Ku-
lübümüz ve okulumuzun 11/C sınıfı öğrenci-
lerinin katılımıyla Ramazan Yaman Huzurevi 
ziyareti yapılmıştır. Huzurevinde sıcak bir 
şekilde karşılanan öğrencilerimiz buradaki 
yaşlılarımızı ziyaret etmiş ve kendileri için 
hazırladıkları hediyeleri takdim etmişlerdir. 

Yaşlılarla bol bol sohbet eden öğrencilerimiz 
aynı zamanda hep beraber türküler ve şar-
kılar söylemişlerdir. Bu ziyaret huzurevi sa-
kinlerini mutlu ettiği kadar öğrencilerimize 
de yaşlılara olan sevginin, saygının ne kadar 
önemli olduğunu hatırlatmıştır. Huzurevi ge-
zimiz amacına ulaşmış ve planlandığı şekilde 
gerçekleşmiştir.

3. GENÇ KEPİRTEPE’LİLER KAHVALTISI
21 Şubat 2016 Pazar günü İstanbul Teknik Üniversitesi’nin Maçka 

Kampüsü’nde Arı Kovanı Restaurant’ta yapılan kahvaltıya tüm genç 
Kepirliler davetliydi. Kahvaltıya daha önceki kahvaltılar gibi katılım 
yüksekti. 9.30-10.00 gibi başlayan kahvaltıdan önce Kepirtepeliler 
Eğitim Vakfı Başkanı Selahaddin Gül ‘Hosgeldiniz’ konuşması yaptı.

KEV (Kepirtepe Eğitim Vakfı) Yönetimi Kurulu üyeleri, gençlerle bir 
arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, vakfın artık 
gençlere ulaşmaya çalıştığını, vakıfta gençlerin daha fazla görev al-
ması için çaba gösterdiğini vurguladı. Kepirtepeliler, kahvaltının ar-
dından kahvaltıdan duydukları memnuniyeti dile getirerek, bundan 
sonra neler yapılabileceği konusunda görüşlerini bildirdiler. Kah-
valtı saat 13.30 civarında sona erdi.
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KURDELEMİN UÇLARI İPEKTEN (KEPİRTEPE TÜRKÜSÜ)
Kepirtepe Köy Enstitüsü’nde yazıldığı için yö-

resi “Kepirtepe” olarak kayıtlı olan “Kurdelemin 
Uçları İpekten” isimli 9/8’lik bu türkü, Muzaffer 
Sarısözen tarafından derlenmiştir. TRT’nin Türk 
Halk Müziği Kırık Havalar Repertuvar Kitabının 
8. Sayfası, 343. Sırasında kayıtlıdır. 

Muzaffer Sarısözen 1930 yılının Eylül ayın-
da Milli Eğitim Müdürü Ahmet Kutsi Tecer ile 
tanışmıştır. Daha sonra Türkü derleme heye-
tine yine Tecer’in tavsiyesi üzerine dâhil olan 

Muzaffer Sarısözen; Halil Bedii Yönetken ve 
Rıza Yetişen ile birlikte 1947 yılında, önce Bur-
sa, ardından Çanakkale, Tekirdağ gibi Trakya 
illerinde dolaşarak bu yörelere ait türküleri 
derler. Sarısözen’in derleme eserinde “Kurdele-
min Uçları İpekten” türküsü için Kepirtepe Köy 
Enstitüsü öğrencileri, yöresi için de Kırklareli/
Kepirtepe bilgisi geçer. Türküyü kimin yazdığı 
tam olarak bilinmemektedir, ancak bu bilgiler-
den anlaşılacağı üzere Kepirtepeli öğrencilerin 

ortak eseri, yahut önceleri söz yazarı ve beste-
cisi bilinse bile daha sonra anonimleşmiş olabi-
lir. Ne şekilde olursa olsun “Kepirtepe Türküsü” 
olarak TRT Türkü repertuvarına girmiş bu tür-
kü, okulumuzun ismiyle özdeşleşmiştir. Bugün 
adı bir okula mâl olmuş ve TRT repertuvarında 
yer alan Türkiye’deki tek türkü alma özelliğini 
göstermektedir.

Türkünün sözlerini siz okurlarımıza sunuyo-
ruz:

Kurdelemin uçları ipekten
Kurdelemi seviyorum yürekten
Aman aman kurdelem yoruldum
Dalgalı saçlarına vuruldum
Kurdelem var yeşilden yeşilden
Tel kopardım peşinden peşinden
Aman aman kurdelem yoruldum
Dalgalı saçlarına vuruldum
Kim ayrılır, ayrılır eşinden
Ben ayrılmam, ayrılmam eşimden
Aman aman kurdelem yoruldum
Dalgalı saçlarına vuruldum

MÜZİK KEPİRTEPE’DE BİR BAŞKA GÜZEL

Kepirtepe Anadolu Lisesi gelenekle-
rine bağlılıyla bilinen bir okuldur, öğ-
rencilerimiz arasında üst sınıflardan alt 
sınıflara devredilen geleneklerimizden 
bir tanesi de her dönem muhakkak bir 
müzik grubunun olmasıdır. Çoğu za-
man herhangi bir müzik aletiyle henüz 
tanışmamış müzik yeteneği olan genç-
ler okulumuza geldikten sonra müzik 
grubuyla tanışır, müzik odasında uzun 
çalışmalarından sonra yılsonu etkinlik-

EGİTİM - ÖĞRETİM YILINA MERHABA!
KEPİRTEPE’DE YETMİŞ SEKİZİNCİ KEZ AÇILIŞ ZİLİ!   ZİL ÇALDI! 

Okulumuz, 28.09.2016 tarihinde otuz yedi öğ-
retmeni, dört yüz yetmiş iki öğrencisiyle; öğrenci 
velilerimizin ve mezunlarımızın katılımıyla büyük 
bir coşku ve heyecan içerisinde okul açılış törenini 
gerçekleştirdi. 

2015-2016 Eğitim-Öğretim yılında da onlarca 
kaliteli mezun yetiştirme inanç ve kararlılığıyla yet-
miş sekizinci kez çalınan ilk zil, 9. Sınıflar için heye-

canı doruklara çıkarmış; 12. Sınıflara ise zorlu bir 
maratonu hatırlatarak bu özel yuvadan ayrılacak 
olmanın hüznünü yaşatmaya başlamıştır.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Türk Dili 
ve Edebiyatı Öğretmenlerinden Halil AKTAN, yaşamın 
her alanında başarıyı yakalamak için fark yaratmanın 
gerekliliğinin altını çizdiği konuşmasını yaptı.

Kepirtepe’den 1954 yılında mezun olan çok de-

ğerli büyüğümüz Ahmet KAYATURAN’ın konuşmasının ardından 
okul müdürümüz Halil İbrahim TOKLU Kepirtepe’nin zengin kültü-
rel mirasını, akademik başarılarını ve yetiştirdiği özel, önemli kişileri, 
yaptıklarını ve tüm bunların şimdiki nesle güç vermesi gerektiğini; bu 
bağlamda Kepirtepe öğrencisine güvendiğini önemle vurguladığı ko-
nuşmasını gerçekleştirdi. 

Programın sonunda 1954 mezunu Ahmet KAYATURAN’a, Okul 
Müdürümüz Halil İbrahim TOKLU ve Kepirtepe Eğitim Vakfı Başkanı 
Selahattin GÜL tarafından şükran ifadesi olarak plâket takdim edildi. 

lerinde konser verebilecek düzeye gelebilmektedir. 
Okulumuz kurulduğu yıllarda her öğrencinin mutlaka 
bir müzik aleti çalması zorunlu imiş. Genellikle tüm 
Köy Enstitülerinde olduğu gibi mandolin vazgeçile-
mez enstrüman iken; bağlama, keman, ud, akordeon 
gibi diğer sazlar da öğretilirmiş. Kepirtepe ’de bu saz-
lar öğretilmekle kalmamış aynı zamanda bu müzik 
aletlerini çalan öğrenciler tarafından müzik grupları 
da okulun ilk yıllarında kurulmuş. Bu gelenek daha o 
yıllarda yılsonu etkinliklerinde müzik grubunun sah-
ne almasıyla başlamış ve Kepirtepe’nin vazgeçilmez-
lerinden olagelmiş.

Âşık Veysel, dönemin Maarif (Eğitim) Bakanı Ahmet 
Kutsi Tecer’in isteği üzerine Köy enstitülerinde bağ-
lama dersleri verirken, 1943 ile 1946 yılları arasında 
Kepirtepe Köy Enstitüsünde de ders vermiştir. Belki 
böyle bir ustadan ders alındığından mıdır bilinmez 
Kepirtepe ’de güçlü bir müzik geleneği oluşmuştur.  
Geleneksel hale gelen bu durum muhakkak sonraki 
dönem öğrencilerine aktarılmıştır.

Bununla beraber çalınan müzik aletleri de zamanla 
değişmiştir. Şu anki müzik grubumuz solo gitarda 11/B 

sınıfından Halil İbrahim Aldeniz, Ritim gitar-
da 11/C sınıfından Murat Bayraktaroğlu, Bas-
gitarda 11/C sınıfından Arda Yavuz, bateride 
12/D sınıfından Can Çelebi, Solist ve Vokalde 
İse 11/C sınıfından Buse Dinç, 9/D sınıfından 
Ezgi Bayram ve 12/D sınıfından Cansel Kıroğ-
lu’ndan oluşmaktadır. Müzik grubumuz 1. 
Dönem sonu kutlamalarında ve 16 Mart Öğ-
retmen Okullarının 168. Yıl dönümü kutla-
malarında birer konser vermişlerdir. Mezu-
niyet Törenimiz ve 26. Kepirtepeliler Günü 
için ise konserler hazırlanmaktadır.
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KEPİR MARŞI (1)

Bir ana tanırım “kepir”dir adı
Çelikten tunçtandır göğsü kanadı.
En ıssız köylerde anılır adı.
Can verdi kuruyan cılız kollara.

Adımız, andımız, Kepirli’yiz biz 
Ülkümüz köy yolu, geri dönmeyiz.

Yaslanıp bozkırın yanık bağrına
Gücüne hız verdi, Kepir yarına
Kavuştu çift motor sedalarına
Gövdeye can geldi, cılız kollara 

Söz: İlyas ÖZCAN
Müzik: Selahattin YÜCESOY

KEPİRTEPE MARŞI (2)

Kepirli’yiz Kepirli aydın Kepirli
Uygarlık yolunda haydi ileri
Yurt ufuklarında destanımız var
Ata’dan Yücel’den Tonguç’tan beri

Masmavi gök altında ey kepir ana
Bizlere yurt oldun bastın bağrına
Can verdin köylere güzel yurduma 
Ata’dan Yücel’den Tonguç’tan beri

Söz: Mazlum CİHANGİR
Müzik: Burhan HÜSEYİN

Panel Düzenledik;

“Dilimize Sahip Çıkıyoruz .“
“Bugünden sonra hiç kimse sarayda, divanda, meclislerde ve seyranda Türk Dilinden başka dil kullanmaya.”

Karamanoğlu Mehmet Bey
7 Nisan 2016’da Halk Eğitim Merkez’inde Lülebur-

gaz Kepirtepe Anadolu Lisesi ve Lüleburgaz Rumeli 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin beraber hazır-
ladığı ‘’Dilin Yozlaşması’’ konulu panel düzenlendi. 

Perşembe günü saat 14.00’da yapılan panele onur 
konukları olarak Lüleburgaz İlçe Milli Eğitim Şube 
Müdürü Servet YAZGAN, Lüleburgaz Rumeli Mesle-
ki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mahmut Dursun 
DURAK ve okul müdürümüz Halil İbrahim TOKLU, 
sayın öğretmenlerimiz ve değerli öğrenciler katıldı. 

Lüleburgaz Rumeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lise-
si öğretmenleri Hikmet TATAROĞLU ve Betül İZCİ ile 
okulumuz Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenlerinden 
Veysel Onur TATLIPINAR’ın danışmanlığında hazır-
lanan panelde yine okulumuz Türk Dili ve Edebiyatı 
öğretmenlerinden Dilay ÇETİN açılış konuşmasını 
yaparak panelin sunumunu üstlenmiştir. Panelde 
konuşmacı olarak Lüleburgaz Kepirtepe Anadolu Li-
sesi’nden Şeyma KACAR, Çağla DEMİRBİLEK, Yusuf 
Berkay GÖKÇESULAR; Lüleburgaz Rumeli Mesleki 
ve Teknik Anadolu Lisesi’nden Aleyna İSMAİLOĞLU, 
Zeynep Sude FİLAT ve Aysu YILMAZ yer almışlar ve 
hazırladıkları konuşmalarını başarı ile sunmuşlardır. 

Oldukça eğlenceli ve bilgi içerikli geçen panelimiz-
de konuşmacılar: Dil nedir, kültür nedir, plazma dili 
gibi konularda bilgiler verdiler. Dilini korumayı ken-
dine görev edinmiş bir okul olmanın haklı gururunu 
yaşamamızı sağlayan öğrencilerimizle gurur duyu-
yoruz. 

Kepirtepe, öz Türkçe’ye sahip çıkma ve dilimizi ko-
ruma bilincini taşıdığını ve bu azim ve kararlılığı-
nı da ilçemizdeki öğrencilerimize aktarmayı amaç 
edindiğini vurgulamıştır bu panelle. 

Almanca Öğretmenimiz Ebru ZEREN’nin Yemin Töreni
 2015-2016 Eğitim-Öğre-

tim yılı başında okulumuza 
gelen ve kısa sürede herkes 
tarafından sevilen Alman-
ca Öğretmeni Ebru ZEREN 
24 Kasım öğretmenler gü-
nünde yemin ederek aday 
öğretmenlikten asil öğret-
menliğe geçmiştir. Öğret-
menimizi kutlar mutlu ve 
başarılı bir öğretmenlik ha-
yatı geçirmesini dileriz.
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GENÇ YAZARLARIMIZIN KALEMİNDEN

7-15 Mayıs tarihleri arasında yer alan “Kara Yolları ve Trafik 
Güvenliği Haftası” münasebetiyle Lüleburgaz genelinde İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğümüzün düzenlediği “Düzenli Trafik” konulu 
kompozisyon yarışmasında lise öğrencileri arasında okulumuz 
10/D öğrencilerinden Çağla DEMİRBİLEK “Trafik Eşittir Hayat” 
adlı eseriyle ilçe 1. si oldu. Öğrencilerde trafik kurallarına karşı 
hassasiyetin oluşması amaçlı yarışmaya çok sayıda eser katıldı. 
Öğrencimizin yazdığı ve trafikte hayatın önemine dikkat çektiği 
yazısını sizinle paylaşıyoruz:

TRAFİK EŞİTTİR 
HAYAT

Trafik deyince aklımıza ilk gelen taşıtlardır. Oysaki trafik ta-
şıtlar, yayalar ve hayvanlardan oluşan, onların ortak kullandığı 
ulaşım güzergâhıdır. 

Her yerde kurallar olduğu gibi trafikte de vardır. Kuralların ko-
yulma amacı günlük hayatta düzen ve disiplini sağlamaktır. Tabi 
gel gelelim bu kurallara nerede ve ne kadar uyulduğuna. Mutlaka 
bu kurallara uyulması gereken yer olan trafikte bile bu kuralları 
düşüncesizce göz ardı eden hem sürücülerimiz hem de yayaları-
mız mevcuttur. 

Günümüzde alım gücünün, teknolojinin ve otomotiv alanında 
ün yapmış çeşitli firmaların, bu firmaları destekleyici nitelikte 
yapılan reklamların, haberlerin vs. dayattığı fikirlerin artma-
sı sonucu trafikteki taşıt sayısı da artış göstermiştir. E şüphesiz 
ki buna bağlı olarak da yollar kalabalıklaşmıştır. Hele ki İstan-
bul ve Ankara gibi metropol şehirlerin en büyük sorunlarından 
biri trafik haline gelmiştir. Hadi yolları es geçelim artık köprüler 
ve otoparklar dâhil yetemez olmuştur. Geçen gün televizyonda 
denk geldiğim habere göre park yeri sıkıntısından dolayı birçok 
kişi arabasını kaldırıma kadar çıkarıp yerleştirmiş bu da yaşlı, en-
gelli ve çocukların geçmesi için yerin kalmaması anlamına gelip 
o yoldan geçmek için canlarını tehlikeye atmalarına sebebiyet 
vermiştir. Bunlar en azından çözüm bulunabilecek hiç yoktan yol 
düzenlemeleri, yapımı, inşaatıydı derken ortadan bir nevi kaldı-
rılabilecek sorunlar ancak dikkatsizlik, uykusuzluk, alkollü araç 
kullanımı, kendine aşırı güvenme ve daha birçok aklımıza gelen 
gelmeyen nedenden kaynaklanan, kişileri maddi ve manevi sı-
kıntıya sokan, belki de yaşamlarının en güzel zamanında ölümle-
rine sebep olan trafik kazalarına nasıl çözüm bulacağız? 

Yere iki beton dökmekle ya da enine – boyuna genişletmekle 
insanları zaten pamuk ipliğine bağlı ha koptu ha kopacak olan 
hayata tutundurabilir miyiz? Üstünde önemle durulmasa da bu 
konu çok ciddi bir konudur. Ne trafik ne insan hayatı şakaya gelir.    

Peki, başka bir soru daha her gün televizyonlarımızdan en az iki 
tane trafik kazası haberi almaya bıkmadık mı, bu haberler hiç mi 
düşündürmüyor sizleri? Aslında bunların temel nedeni bizleriz. 
Hoşgörüsüz, anlayışsız, başına buyruk ve lakayt tavırlarımızın, 
en çok da düşünce yoksunluğumuzun göstergesidir bu olaylar. 

Kurallara uyun. Şehir içi ve şehir dışı yolculuklarda emniyet ke-
merinizi takın. Size önerilen azami hız sınırını aşmayın. Nasıl ki 
her ülkenin dili varsa ve o ülkenin dilini bilmeden orada barın-
makta zorluk çekiyorsanız; trafiğin dili olan trafik işaret levha-
larını da bilin ve ona göre hareket edin. Bu sayede hem canınızı 
hem malınızı korumuş olursunuz. Trafiğe çıktığınız her dakika 
risk aldığınızı unutmayın. Neler olacağını bilemezsiniz. Sizin su-
çunuz olmasa ve yolunuzda gitseniz dahi karşıdan gelen sürücü 
veya yayanın dikkatsiz oluşu türlü şeylere mâl olabilir. 

Emin olun hayat kurallarla daha sade ve yaşanılabilir bir hâl alır. 

24 KASIM’A ÖZEL ÖĞRETMEN ŞİİRİ
Lüleburgaz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün Öğretmenler 
arasında düzenlediği “24 Kasım Öğretmenler Günü” konulu 
şiir ve kompozisyon yarışmasına “Öğretmen” isimli şiiriyle 
katılan okulumuz edebiyat öğretmenlerinden Halil Aktan, şiir 
dalında birincilik elde etmiştir. 25 yıldır öğretmenlik yapan 
Öğretmenimize okulumuzda düzenlenen bir törenle başarısının 
anısına okul müdürümüz tarafından plaket takdim edilmiştir. 
Öğretmenimize mesleğinde güzel ve mutlu Kepirtepeli yıllar 
diliyoruz ve şiirini burada yayınlıyoruz:

Selam sana,
Aydınlık geleceğin,
Fikir işçisi!
Nuruyla karanlıkları,
Aydınlığa çıkaran,
İlmin ışığını,
İnsanlığa sunan,
Yüce insan!
Işığımızsın bizim,
Bizler onun pervanesi,
Mimarısın düşüncenin,
Bu âlemin rehberi!
Kışımız bahara çeviren,
Rahmetin nişanesi,
Medeniyetin efendisi,
Sunduğu insanlığa,
Bir huzur ülkesi,
Bir cennet beldesi,
Sana minnettarız!
Kıymetin Hakk’ın yanında,
Şehitlerle bir,
Sultanısın gönüllerin,
Yüce insan,
Elleri öpülesi!
Bir mum oldun,
Çerağ oldun,
Aydınlattın zihnimizi,
Selam olsun sana bizden,
Ey insanlık abidesi!

ÖĞRETMEN
Çağla DEMİRBİLEK Halil AKTAN



2015/2016 Öğretim yılında okulumuz adına ve şanına yaraşır bir şekilde akademik başarılarını sosyal, kültürel ve sportif başarılarıyla 
taçlandırmıştır. 7 ayrı dalda il ve bölge birinciliklerinin yanında Türkiye birinciliği ve Avrupa Şampiyonasında ikincilik dereceleri 
elde edildi. İlçe müsabakalarında alınan farklı derecelere bu sayımızda değinemiyoruz, çünkü il ve bölge birinciliklerimizi anlatmak 
Kepir’in gücünü anlatmak için yeterli olacaktır diye düşünüyoruz.

Kepirtepe Yine Birincilikle Başladı

Okulumuz, 2015 – 2016 Eğitim öğretim yı-
lını da sporda kazandığı başarılarla açtı. 
25.10.2015 Pazar günü yapılan Cumhuriyet 
Kupası-İl Masa Tenisi turnuvasında okulumuz 
10/C sınıfı öğrencilerinden Furkan YÜRÜK 
elde ettiği genç erkekler il birinciliği, 10/D sı-
nıfı öğrencilerinden Melike DALGIÇ genç kız-
lar il ikinciliği ile göğsümüzü kabarttılar. Yeni 
eğitim – öğretim yılına spor alanında başarıy-
la girmemizi sağladılar. 

Koşmak Gerek 
İlçemizin kurtuluş günü kapsamında 

02.11.2015 Pazartesi günü düzenlenen 8 Kasım 
Kupası’nda atletizm dalında 100 mt erkekler-
de okulumuz 11/A sınıfı öğrencisi Yekta AK-
KUŞ birinciliği kimseye kaptırmayarak bizi 
gururlandırdı. Ayrıca 200 mt erkeklerde de 
ilçe ikincisi olan öğrencimiz ile 400mt erkek-
lerde 11/B sınıfı öğrencisi Berkay SEVGİ ikin-
ciliği alarak okulumuzun bu daldaki başarıla-
rına yenilerini eklediler. 

Hentbol Bizden Sorulur

Kırklareli Hentbol müsabakalarında liseler 
arası hentbol liginde il birincisi olan okulu-
muz, Kırklareli’ni temsil etmek için Balıkesir 
Erdek’te ki bölge müsabakalarına katılmaya 

hak kazandı. 13 – 17 Aralık 2015 tarihleri ara-
sında gerçekleşen müsabakalarda okulumuz 
Marmara Bölgesi grup 3.sü oldu. 

Erdek’te yapılan müsabakalara Kırklareli dı-
şında İstanbul, Yalova, Manisa, Bilecik, Tekir-
dağ, Edirne, Bursa, Eskişehir illerinden okul-
lar katıldı. Kepirtepe Anadolu Lisesi; İstanbul 
Özel Şişli Terakki Lisesi, Beşiktaş Hentbol 
takımının alt yapısı, Yalova Anadolu Lisesi, 
Bilecik Anadolu Lisesi gibi zorlu rakiplerle 
mücadele etti. Bu kadar zorlu rakipler karşı-
sında başarıya ulaşan Kepirtepe kazandıkları 
başarının gururu ve mutluluğu ile Lülebur-
gaz’a döndü. 

Kepirtepe Anadolu Lisesi Beden Öğretmen-
leri Ahmet Kamil HAYTA ve Haşim GÜNDÜZ 
müsabakalar sonucunda iyi bir derece kaza-
nan öğrencilerini gösterdikleri performans-
tan dolayı kutladılar. Ahmet Kamil HAYTA, 
çok zorlu bir grupta yer almalarına rağmen 
en iyi şekilde mücadele ettiklerini, çok iyi bir 
derece aldıklarını, bir dahaki sene aynı takım-
la daha iddialı bir şekilde gruba çıkmak için 
hazırlanacaklarını ifade etti. 

Kepir’in Sultanları

Voleybol Genç Kız B takımımız yeni yıla da 
bomba gibi girdi. 14.01.2016 tarihinde yapılan 

turnuvada ilçe birinciliğini kimseye kaptır-
mayan ve “Kepir’in Sultanları” adını hakkıyla 
taşıyan takımımız ilde düzenlenen turnuvada 
ise ikinci olarak okulumuzu başarı ile temsil 
ettiler. 

Potanın Genç Perileri Geleceğe Umut Verdi

Genç Kızlar Basketbol B takımımız 22.1.2016 
tarihinde yapılan turnuvada il 1.si oldular. 
İlçede birinci olarak ilde düzenlenen mü-
sabakalarda okulumuzu temsil etmeye hak 
kazanan ve bu başarılarını il birinciliği ile de 
taçlandıran Kepirtepe Anadolu Kız B Takımı, 
başta öğretmenleri Ahmet Kamil HAYTA ve 
Kaptan Zeynep İNCİ, İrem AKAR, Feyza ME-
RİÇ, Cemre ÇAMLICA, Sanem ATABEY, Şeyma 
KAÇAR, Miray TUNA, Selin GİRGİN, İlayda 
GÜNGÖR, Berna GÜNEŞ’den oluşmakta. Oku-
lumuz Beden Eğitimi öğretmeni Ahmet Kamil 
HAYTA’nın da belirttiği gibi “Yeni kurulan 
kadrosu ile takımımız önümüzdeki yıllarda da 
daha güçlü hale gelecek ve başarılarına başarı 
katacaktır.” 

Voleybolda Gelenek Bozulmadı

Kepirtepe Anadolu Lisesi A voleybol takımı 
Kırklareli Bilal Yapıcı Spor Lisesi ile Kırklare-
li’nde karşı karşıya geldi. 4 yıldır il birincili-

ğini hiçbir okula kaptırmayan okulumuz maçı 
3-0 kazanarak bu yıl da il birincisi oldu. 

Final maçında seyirci avantajı karşı takımda 
iken ilk seti 25-20 ikinci seti 25-13 alan ta-
kımımız üçüncü seti 25-17 alarak seyircileri 
susturdu. Takımın antrenörü Ahmet Kamil 
HAYTA “Tüm öğrencilerimizi kutluyorum. 

Bize destek sağlayan başta Okul Müdürümüz 
Halil İbrahim Toklu’ya teşekkürleri borç bili-
rim.” dedi. 

16 – 19.03.2016 tarihinde Edirne’de düzenle-
nen Marmara Grup Şampiyonası’nda takımı-
mız grup ikincisi olarak okulumuzu bir başka 
başarı ile daha taçlandırdılar. 

Kepirtepe Voleybol B Takımı Türkiye 
Şampiyonası Yarı Finallerinde

26-29 Mart 2016 tarihleri arasında ilçemizi 
temsil eden okulumuz Genç Erkekler Voley-
bol B takımı Tekirdağ ilinde 8 takım arasından 
İstanbul, Bursa, Kırklareli illerinin takımları 
ile Kocaeli’ de yapılması planlanan Türkiye 
Yarı Finallerine çıkmaya hak kazandı. 

Takımımızın grubunda yer alan Yalova Ana-
dolu Lisesini 3-0 Kocaeli Anadolu meslek Li-
sesini 3-1 Çanakkale Çan Anadolu Lisesini 3-0 
yenerek grup birincisi oldu ve yarı finallere 
katılmaya hak kazandı. Yarı finallerde takımı-
mız 3. olarak turnuvayı tamamladı. 

Türkiye Şampiyonası yarı finallerinde grup 
dördüncüsü olan takımızı tebrik ediyoruz. 
A takımımız gibi başarıdan başarıya koşarak 
bizleri onurlandıracaklarına inanıyoruz. 

Kepirtepe Birinciliklere Doymuyor

Kırklareli Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nün 
15 Şubat 2016 tarihinde il genelinde lise kar-
ma ekipler arasında düzenlediği halk oyunları 
yarışmasında okul ekibimiz yaptığı gösteriyle 

Kırklareli il birinciliğini kazandı. 
Kırklareli Kapalı Spor Salonunda yapılan 

müsabakalara “Geleneksel Oyunlar” dalında 
katılan okul ekibimiz, 85 puanla beş lise ekibi 
arasından birinciliği elde etti. Ekibi çalıştıran 
beden eğitimi öğretmenimiz Ahmet Kamil 
HAYTA, ” Ekibi kısa zamanda oluşturup çalış-
mamıza rağmen öğrencilerimiz, konfigüras-
yonları kusursuza yakın ortaya koydular.” dedi. 

Halk oyunları ekibimizde yer alan Ahsen 
AKYIL, Bahar KULA, Öykü ÖZKUL, Belinay 
ÇETİN, Emine CAN, Sıla ERDOĞMUŞ, Mete 
KARAKAYA, Batuhan GÜLTEKİN, Abdürrahim 
AVCI, Şenol KILIÇ ve Berkay DUVAR’ı başarı-
larından dolayı kutluyoruz. 


