
“BİR SEVDADIR ÖĞRETMENLİK”
Bir 24 Kasım günü daha en güzel gülücüklerimizle 
“Öğretmenler Günü Kepir’de kutlanır. “ dedirtti. 
Bu sözümü laf olsun torba dolsun diye söylediğimi 
düşünenlere, o gün orada öğretmenlerimin gözündeki 
mutluluk gözyaşını görenlerden biri olarak o güzel 
günden biraz bahsetmek istiyorum.
Gün, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran ve 
aynı zamanda Başöğretmenimiz Mustafa Kemal 
ATATÜRK’ü hatırlayarak başladı. Onun önderliğinde 
kurulmuş olan okullarımızda, onu saygı ve minnetle 
hatırlamak ve hatırlatmak her zaman boynumuzun 
borcudur. Peki! Bu düşünceyi benimsemiş 
Kepirtepe’mizde neler oldu?
En duygulu şiirler seçilip okundu. 
…
Okunup bitti her zaman her yerde de biter. Öyle olur 
alkış kıyamet kopar kalabalık dağılır, fakat 1938 
kuruluşlu öğretmenlik ruhunu taşıyan Kepirtepe’de 
olaylar biraz farklı gelişiyor. Önce şiirlerin okunduğu 
platforma günün baş tacı öğretmenlerimiz çıktı, 
arkalarında duyguları en içten dile getiren ve her 

biri bir öğretmene hitaben yazılmış 
mektuplarımız rengarenk çiçeklerle 
ve ‘iyi ki varsınız’ dileklerimizle 
öğretmenlerimize verdik. Hemen 
ardından öğrencilerin bin bir emekle 
hazırladığı kutlamada pencerelerden 
balonlar konfetiler… ve bahsettiğim 
gözlerden yaşlar süzülüyordu,  işte 

şimdi Kepirtepe’de alkış kıyamet 
kopuyordu, şimdi gerçekten bir kere 
daha anlam kazanmıştı ‘BİZ BİR 
AİLEYİZ’ sözü.
Sonrası mı? Sonra sıcak sakin bir yaz 
akşamında gülümseyerek yıldızlara 
huzurla bakarsın ya işte öyle baktık o 
çocuksu gülüşlerine…

Kepirtepe, Cumhuriyet 
Bayramında…

Eğilmez başımıza taç yaptık 
hürriyeti, 
Zaferle kalbimize yazdık 
Cumhuriyeti...
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Kepirtepe… Kepirtepe deyince aklıma köklü bir okul, miras bir geçmiş, binlerce öğretmen 
mezun eden, öğrencilerinin her türlü sorunu karşısında onlara destek olan her daim 
öğrencilerinin yanında olan, bizlere yeri gelince arkadaş gibi sohbet edip kanımızı ısındıran, 
yeri gelince öğretim görevlerinin sonuna kadar hakkını veren öğretmenler geliyor.

KEPİRTEPE’YE İLK ADIM

9. Sınıf öğrencileri olarak 
biz de geçen sene yoğun, 
zorlu bir yıl atlattık. Bir 
yandan sınav stresi, bir 
yandan da gelecek mera-
kı bizi çok yordu. Her öğ-
rencinin olduğu gibi ben de 
TEOG’dan iyi bir puan alıp iyi bir liseye gitme-
nin hayaliyle geçirdim bir senemi. Lise deyince 
aklıma gelen ilk liseler arasındaydı Kepirtepe. 

Hem buradan me-
zun olmuş öğret-
menlerim hem 
akrabalarım Kepir-
tepe’den bahsettik-
lerinde büyülen-

memek elde değildi. 
Puanım açıklanıp Kepirtepe’yi kazandığımı 
öğrenince çok sevindim.

Sayfa 5

78 YILDIR SENDEN AYRIYIZ, 
ANCAK İZİNDEN AYRILMADIK
“Dünyanın en güzel çiçeklerini koparsanız 
bile kokularını saçmaya engel olamazsınız. 
10 Kasım yüreğimizden bir parçanın 
kopuşudur, bizim yalnızlığımızdır. Kepirtepe 
Anadolu Lisesi olarak hüzünlü olsak da 
umutsuz değiliz, Atamızın izindeyiz.”

2016 GURUR TABLOMUZ
Üniversite Yerleştirme Sınavı Sonuçları

KEPİR’DEN KÜLTÜREL 
ALANDA BAŞARILAR

Kepirtepe’de 
İlk Ders
2016-2017 Eğitim-Öğretim yılının 
ilk günü Kepirtepe’de coşku ile kut-
landı. Kepirtepe’nin eski çınarların-
dan olan Hasan SAZCI bütün Kepir-
tepe ailesine yılın ilk dersini verdi.

Bu okulda “Kepir 
Ruhu” diye bir şey var.

Mart
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ÖĞRETMENLER GÜNÜ   KEPİR’DE KUTLANIR
Bir 24 Kasım günü daha en güzel gülücüklerimizle “Öğretmenler Günü Kepir’de kutlanır. “ dedirtti. Bu 
sözümü laf olsun torba dolsun diye söylediğimi düşünenlere, o gün orada öğretmenlerimin gözündeki 
mutluluk gözyaşını görenlerden biri olarak o güzel günden biraz bahsetmek istiyorum.
Gün, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran ve aynı zamanda Başöğretmenimiz Mustafa Kemal ATATÜRK’ü 
hatırlayarak başladı. Onun önderliğinde kurulmuş olan okullarımızda, onu saygı ve minnetle hatırlamak 
ve hatırlatmak her zaman boynumuzun borcudur. Peki! Bu düşünceyi benimsemiş Kepirtepe’mizde neler 
oldu?   En duygulu şiirler seçilip okundu. 

Kepirtepe’de Bir Başkadır Öğretmen

24 Kasım geldi hoş geldi… O sabah öğretmenlerimiz 
daha okula girmeden topluca şarkılar 
eşliğinde karşılandı, balonlar, konfetiler, afiş 

ve pankartlarla onların Öğretmenler Günü’nü kutladık. 
Mezun öğrencilerimizin de katılımıyla gerçekleştirilen 
sabah programının devamında öğretmenlerimiz odalarına 
gittiklerinde ayrı bir program onları bekliyordu. Müzik 
grubu öğrencilerinin hazırladığı solo parçalarla eğlence 
devam etti.

Öğle yemeğinde öğretmenlerimize, bize her şeyde 
yardımcı olan en güzel yemekleri yapan aşçılar, 
hizmetli ablalarımız-abilerimiz ve görevlendirilmiş 
öğrenciler tarafından yemekhanede masalar hazırlandı. 
Öğretmenlerimiz okula girdiklerinde son sınıf 
öğrencilerinin merdivenlerin başına dizildiklerini ve hep 
beraber şarkı söylediklerini görünce duygulandılar. Son 
olarak birkaç öğrencinin eşliği ile birlikte gitar çalıp şarkılar 
söylendi ve bunun eşliğinde öğretmenlerimiz için pasta 
kesildi.

Okulun koridorlarında öğretmen temalı fotoğraf sergisi 
düzenlendi. Tüm sınıf panoları Öğretmenler Günü’ne 
özel süslendi ve öğrencilerimizin kendi eserleri burada 
sergilendi.

Selinay HAKLI 9/C” - Hilal UÇAR 9/C

Damlanur BİRCAN 10/B
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ÖĞRETMENLER GÜNÜ   KEPİR’DE KUTLANIR

Bitmeyen Gün
Kepirtepe de kutlamalar bitmiyor. Okuldaki sürprizler-

le dolu etkinliğin ardından Aşkiye Neşet Çal Salonu’nda 
Okul Müdürümüz Halil İbrahim TOKLU öncülüğünde gö-
revli öğretmenlerimiz ve öğrencilerin hazırladığı 24 Kasım 
Öğretmenler Günü programı gerçekleştirildi. Bu programa 
davetli olan öğretmenlerimizi Aşkiye Neşet Çal Salonu’nun 
girişinde bir sürpriz bekliyordu. Bu öğretmenler gününün 
sloganı “Bir Sevdadır Öğretmenlik” idi. Resim öğretmeni-
miz İbrahim Halil KARAKOL salonun girişinden itibaren 
her yeri bu slogana uygun olarak çiçeklerle ve öğretmen-
ler günü ile ilgili görseller ile donatmıştı. Her yerde papat-
ya yaprakları ve içerisinde “Seviyor” yazıları vardı. Çünkü 
öğretmenlik bir sevgi işiydi ve öğretmenin papatya falında 
“sevmiyor”a yer yoktu. 

Sunuculuğunu Edebiyat Öğretmenimiz Veysel Onur TAT-
LIPINAR’ın yaptığı Öğretmenler Günü Programımız, Müzik 
Öğretmenimiz Burcu ŞİMŞEKDAĞ’ın önderliğindeki koro 
gösterisi ile başladı. Programın devamında Edebiyat Öğret-
menimiz Pınar YAVUZ adaylık eğitimi sona eren öğretmen-
lerimize yemin ettirdi. Okulumuz Tiyatro Ekibi   (Erdem 
ŞIK, Mert AKKURT, Rasim DÖNMEZ, Murat BAYRAKTA-
ROĞLU, Kutay TINMAZ, Metehan ESMER, Halil AKDENİZ, 
Kerem AVCI, Zeynep Sena DEMİRCİ, Sude Nur ÖZGEN, 
Ödül Selay ASLAN, Beyza ATLI, Zülal DEMİRBAŞER, Beyza 
ALAGÖZ, Emir KARAŞİN, Çağdaş Uğur ÖZKAN…) tarafın-
dan hazırlanan tiyatro oyunu sergilendi tiyatro oyununda 
Cumhuriyetin ilk yıllarından günümüze kadar öğretmen-
lerin ve öğrencilerin dönemlere göre durumları sergilendi. 
Yıllar değişse bile öğretmenliğin kutsallığının hiç değişme-
diği izleyicilere gösterildi. Bu oyunda tiyatro ekibimizin 

yanında değerli öğretmenlerimiz Ahmet Kamil HAYTA, Halil AKTAN ve Ebru 
ZEREN görev aldı. Aynı zamanda Hürriyet Ortaokulu’ndan Efkan DEMİRHAN 
ve Cumhuriyet İlkokulundan Mehmet GÜMÜŞ öğretmenlerimiz bizlere eşlik 
etti. Programımızda görevi başında hayatını kaybetmiş değerli öğretmenle-
rimiz “Kalbimizdesiniz” adlı slayt gösterisi eşliğinde anıldı. Bu anlarda tüm 
salonda duygu dolu anlar yaşandı. Aramızdan yakın zamanda ayrılan öğret-
menlerimizi bu programda anmak önemliydi elbette. Bu da ilk defa yapılı-
yordu. (Yine Kepir farkıyla tabi) Daha sonra programda Öğretmenler Günü 
ile ilgili yapılan yarışmalarda dereceye giren öğretmen ve öğrencilerimize 
ödülleri verildi. Yarışmalarda dereceleri biz sildik süpürdük tabi. Hem öğ-
retmen, hem kompozisyon hem de fotoğraf yarışmalarında. Remzi ÇİNKO 
öğretmenimizi de halen bizden biri olarak kabul ederek söylüyorum bunları. 
(Kulakları çınlasın.) Programımız müzik dinletisi eşliğinde sona erdi. Solist 
olarak Müzik Öğretmenimiz Burcu ŞİMŞEK DAĞ vardı sahnede.

Sude MUT 10-B
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Sahibi:

Yayın Koordinatörü:

Dizgi - Baskı

Kepirtepe Anadolu Lisesi Adına 
Okul Müdürü

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

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

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

Halil İbrahim TOKLU

Mustafa GÜLŞEN

Tel: 0 282 651 38 13   Faks: 0 282 651 03 81     www.isikmatbaa.com.tr

Kepirtepe’de İlk Ders
2016-2017 Eğitim-Öğretim yılının ilk günü 
Kepirtepe’de coşku ile kutlandı. Kepirtepe’nin 
eski çınarlarından olan Hasan SAZCI bütün 
Kepirtepe ailesine yılın ilk dersini verdi. 
Hasan Sazcı, Kepirtepe günlerini ve başarılarla 
dolu çalışma hayatını öğrencilerle paylaştı.  Ke-
pirtepe’nin kendisine hayatı öğrettiğini, buradaki 
bilgi ve birikimi ile hayatı boyunca rahat ettiğini 
söyleyen Sazcı, tüm öğrencilerin Kepirtepe’nin 
kıymetini bilmesi gerektiğini dile getirdi. Hasan 
Sazcı Kepirtepe’de olan anılarını başarılarının sır-
larını öğrencilere anlattı. Okulun Beden Eğitimi 
Öğretmeni Ahmet Kamil HAYTA tarafından ilk 
ders konuşması gerçekleştirilirken, ardından KEV 
Başkanı Selahattin GÜL konuşma yaptı. Okul Mü-
dürümüz Halil İbrahim TOKLU yeni Eğitim-Öğre-
tim yılını başarılarla geçirmeleri için öğrencilerine 
iyi dileklerini iletti ve öğütlerde bulundu.  Kepir-
tepe’nin başarılı mezunlarından olan Hasan SAZCI 
’ya gençlik fotoğrafı armağan edildi.

Simge ENGİNEŞİ 9-C

78 YILDIR SENDEN AYRIYIZ, 
ANCAK İZİNDEN AYRILMADIK

“Dünyanın en güzel çiçeklerini koparsanız bile kokularını saçmaya 
engel olamazsınız. 10 Kasım yüreğimizden bir parçanın kopuşudur, 
bizim yalnızlığımızdır. Kepirtepe Anadolu Lisesi olarak hüzünlü olsak 
da umutsuz değiliz, Atamızın izindeyiz.”

10 Kasım günü okul programımız saygı du-
ruşunun ardından İstiklal Marşı ile başladı. 
Okulumuzun Edebiyat Öğretmeni Pınar 
YAVUZ, günün anlam ve önemini be-
lirten konuşmasını yaptıktan sonra 
arkadaşlarımız şiirlerini okudu. Oku-
lumuz müzik korosu (Beyzanur Çelik, 
Çağla Hızlı, Ezgi Baylam, İlayda Nada-
roğlu, Selen Aksu, İrem Betül Arslan, 
Eralp Korkmaz, Tuğçe Özel, Sena Bulca, 
Selin Girgin, Cemre Çamlıca Mert Uygun) 

“Atam Marşı, Manastır Türküsü 
ve Cumhuriyet Valsi” adlı şar-
kıları Müzik Öğretmenimiz 
Burcu ŞİMŞEKDAĞ yöneti-

minde seslendirdi. Çok etki-
lendiğimizi söyleyebilirim. 

Müzik korosu böyle bir prog-
ramda ilk defa yer alıyordu, 

programa ayrı bir anlam kat-
tığını düşünüyorum. Ardın-

dan programımız sona erdi.   

Cemre ÇAMLICA 10-C

Ben öğretmenim.
Ben İlkbaharım ,
Ben yazım,
Ben sonbaharım,
Ben kışım,boranım,tipiyim,
Ben öğretmenim.

Ben okulumla, öğrencilerimle 
varım,
Onlarla üzülür, onlarla sevinirim.
Ben öğretmenim.
Ben bir mumum,
Cehaletin  karanlığını 
aydınlatırım.
Ben sevdaların, aşkların,
Kır çiçeklerinin, papatyaların, 
çiğdemlerin,
Bilimin fennin öğretmeniyim,
Ben öğretmenim.

Ben ulu önder Atatürk’ün 
öğretmeniyim.
Kurtuluş Savaşı’nda cephede 
ben varım.
Ben Kubilay’ım, Çanakkale’de, 
Sakarya’da,
Dumlupınar’da, cephelerde ben 
varım.
Ben öğretmenim.

Vatanım, milletim için,
Aydınlık Türkiye için,
Milli birlik, beraberlik için,
Her yerde ben varım.
Ben öğretmenim.

BEN 
ÖĞRETMENİM

Dursun BİKİK
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‘’KADINA ŞİDDETE HAYIR!’’
Kadına yönelik şiddet dendiğinde ilk akla 

gelen fiziksel şiddet yani dayak, yarala-
ma ve cinayet olsa da şiddetin başka türleri 
de var. Bugün, fiziksel, duygusal/psikolojik, 
ekonomik, cinsel şiddet veya şiddet tehdi-
di yüzünden her kesimden milyonlarca ka-
dın baskı altında yaşıyor, toplumsal hayata 
daha az katılıyor, zorla evlendiriliyor, sakat 
kalıyor veya öldürülüyor. Kadının Statüsü 
Genel Müdürlüğü’nün 2009 yılında gerçek-
leştirdiği Türkiye’de Kadına Yönelik Aile İçi 
Şiddet Araştırması’nda; Türkiye’de 100 ka-
dından 42’si eşinden veya birlikte olduğu 
kişiden fiziksel veya cinsel şiddet görüyor. 
Bu çok yüksek bir oran ve şiddete karşı ya-
sal haklarımızı bilmenin önemini de ortaya 
koyuyor.
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 1999 yı-
lında, 25 Kasım’ı “Kadına Yönelik Şiddetin 
Ortadan Kaldırılması İçin Uluslararası Mü-
cadele Günü” ilan etti. Bu çerçevede, her 25 
Kasım’da tüm ülkelerde çeşitli etkinlikler 
düzenleniyor, kadına yönelik şiddet konu-
sunun gündeme gelmesi, tartışılması ve far-
kındalık yaratılması sağlanmaya çalışılıyor. 

Dünya ‘’Kadına Şiddete Hayır!’’ dedi.
Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan ve 
destekleyenlerin turuncu rengini kullanma-
sı istenen “Kadına Karşı Şiddetle Mücadele 

İçin 16 Günlük Aktivizm Kampanyası”, 25 
Kasım’da New York’ta başladı ve 10 Aralık’ta 
İstanbul’da sona erdi.

Kepirtepe Anadolu Lisesi olarak biz de 
“Kadına Şiddete Hayır !” dedik. 
Biz de kadına yönelik şiddet konusunda far-
kındalık yaratmak amacıyla üstümüze dü-
şeni yaptık. 
Öğrenci arkadaşlarımızın bilinçlendirilmesi 
için bu güne yönelik yaka kartları hazırladık. 
Gün boyunca öğretmenlerimiz ve arkadaş-
larımız bu yaka kartlarını üzerlerinde taşıdı. 
Ayrıca okulumuzda panolar hazırlandı.

Banu BİLİR  11-C

KEPİRTEPE’YE 
İLK ADIM
Kepirtepe… Kepirtepe deyince aklıma köklü bir okul, miras bir 
geçmiş, binlerce öğretmen mezun eden, öğrencilerinin her 
türlü sorunu karşısında onlara destek olan her daim öğrenci-
lerinin yanında olan, bizlere yeri gelince arkadaş gibi sohbet 
edip kanımızı ısındıran, yeri gelince öğretim görevlerinin so-
nuna kadar hakkını veren öğretmenler geliyor.
9. Sınıf öğrencileri olarak biz de geçen sene yoğun, zorlu bir yıl 
atlattık. Bir yandan sınav stresi, bir yandan da gelecek merakı 
bizi çok yordu. Her öğrencinin olduğu gibi ben de TEOG’dan 
iyi bir puan alıp iyi bir liseye gitmenin hayaliyle geçirdim bir 
senemi. Lise deyince aklıma gelen ilk liseler arasındaydı Ke-
pirtepe. Hem buradan mezun olmuş öğretmenlerim hem ak-
rabalarım Kepirtepe’den bahsettiklerinde büyülenmemek elde 
değildi. Puanım açıklanıp Kepirtepe’yi kazandığımı öğrenince 
çok sevindim. Zaten Kepirtepe’ye karşı olan ilgi ve merakım, 
Kepirtepe’yi kazandıktan sonra daha da arttı.  Sürekli arkadaş-
larıma, Öğretmenlerime, “Kepirtepe’yi kazandım artık ben de 
Kepirliyim!” diyordum. “Kepirtepeli” olmanın farklı bir gururu 
olduğunu düşünmüşümdür her zaman. Diğer okullardan farklı 
olduğunu sezerdim. Yanılmadım da. Bu okulda “Kepir Ruhu” 
diye bir şey var. Dışarıdakiler, burada okumayanlar o ruhu 
anlayamıyorlar. Çok gurur verici tarifi imkansız bir duygu. 
Her adımınızda geçmişten izler, başarılar, bazen sevinçli ba-
zen hüzünlü anıları görüyorsunuz. Bir çok anıyı barındıran bu 
okulda okumaktan çok mutluyum. 
Ayrıca Kepirtepe’nin bu kadar büyük bir alana sahip olduğunu 
da düşünmemiştim. Bu okulu küçük bir bahçeden ibaret sa-
nıyordum. Oysa yanılmışım. Koskocaman bir okul; eski Kepir, 

laboratuvar odaları, spor salonu, yemekhane… Hepsi ayrı ayrı 
tarih kokan binalar. Okulun büyük olmasının yanı sıra burada 
okuyacak olmanın verdiği o büyük sevinç, heyecan içimi kıpır 
kıpır etmişti. 
Öğretmenlerin de iyi olduğundan hiç şüphem yoktu çünkü Ke-
pir’e de bu yakışırdı. Köklü bir geçmişe sahip olan bu okul, en 
iyisini ve en güzelini yapıyordu. Öğretmenlerin bize karşı olan 
davranışları, yaklaşımları, ilgilenmeleri beni bu okula daha çok 
bağladı. Bizlere sadece dersler hakkında değil günlük hayat-
tan, sorunlarımızdan bahsetmeleri, sıcakkanlı oluşları beni 
çok sevindirdi. Çünkü aşırı eğitim baskısının öğrencilere iyi 
geldiğini düşünmüyorum. Hem onları daha çok yoruyor hem 
strese sokuyor. Ancak Kepirtepe’de bunu görmedim. Sosyal ak-
tivitelerden yana olan, sadece ders odaklı değil spora da yatkın 
bir okuldu Kepirtepe. Spor faaliyetlerinden kazandıkları başarı-
lar ve kupaları görünce çok şaşırdım. O kadar çok var ki… Ve 
kimileri çok eski çok anlamlı kupalar. Bu Kepir’in gururu. 
Ben de Kepirtepe’ye daha yeni geldim. Burada yalnızca bir dö-
nem geçirdim. Ancak Kepirtepe sayesinde kazandığım onca 
şey var. Kepirtepe yalnızca bir lise değil. Burası başka bir dünya. 
Başka güzellikler, başka gururlarla dolu burası. Benim gözümde 
Kepirtepe sadece Eğitim-Öğretim’den ibaret değil, aynı zaman-
da bir hayat okulu. Zamanın ilerlemesine rağmen Kepirtepe’nin 
geçmişi de zamanla birlikte akıyor, hiç unutulmuyor.
Ben burada yeni olmama rağmen Kepir Ruhu’nu şimdiden 
iliklerime kadar hissettiğim için çok şanslıyım. Önemli olan 
Kepirtepe’de okumak değil, önemli olan Kepirli olabilmektir. 
Sizler de Kepir Ruhu’nu hissettiğiniz zaman beni anlayacaksı-
nız. İşte bu yüzden iyi ki, iyi ki Kepirtepe!

Fatma Nur AKSOY 9/D 

İSTİKBÂL İÇİN 
İSTİKLÂL

   Bir gün Bâtılın kendini hak ilan ettiği, mazluma 
zulmü yar bildiği, yönünü Batı, gözünü Anado-
lu’ya diktiği hain bir gün. Ve bir millet… Her şeyi 
geride bıraktığı, her şeyi yok saymış, yolunu hak, 
duasını şehitlik yapmış bir millet…

     Yolu kutlu olan; sonu, ufku olmayan bir inanç 
karşısında hangi güç durabilir? Kamyonu hınca 
hınç doldurup şehadete gelen Şerife teyzeyi, tan-
ka siper olmuş Metin ağabeyi, yürümekte zorla-
nırken kurşuna koşan Mustafa amcayı ne korku-
tur? Karanlık bir gece mi? Silah zoruyla okutulan 
bir bildiri mi? Topu mazlûma, tankı sokağa dö-
kerek mi?  Hangi çılgın kurdu bu hâyâli? Bayrağa 
sevdam, vatana anam diyen bir milleti, korkutur 
muydu düşman neferi! Hangi rüzgâr savururdu 
böylesine kenetlenmiş bir milleti? Rüzgâr ne ka-
dar sert esse de kayadan alacağı tozdur. Unutul-
masın! Yazılsın her taşa, bu milletin vereceği tek 
bir karış toprak yoktur! 

   Ey zâlim! Şunu iyi bil ki: gökyüzünden çaldığın 
yıldızlarla makam sahibi olunmaz. Bilirim her 
ana Ulubatlı doğurmaz. Türk’e kefen biçene ya-
rınlar kavuşmaz! O hain bedeni toprak, huzurla 
uyutmaz! Ne içindir her karışından şühedâ fışkı-
ran toprağa göz koyman? Ne içindir karnını tok, 
eksiğini yok yapan ulusa silah doğrultman? Ne 
içindir komutanım diyen gardaşını, yârsız; cansız 
bırakman?

     Sorarım sana zulmün sahibi, şeytanın kâtibi… Hiç 
düşünmedin mi okurken İstiklâl Harbi’ni? Yedi 
düvel bir olup üstümüze geldi mi; bir oluruz, iri 
oluruz, diri oluruz. Ne zaman ki terk eder düş-
man nefsi, biz o zaman uyuruz, o zaman ödenir 
bir nebze de olsa vatan borcumuz!

     Öyle bir geceydi… İstikbâlimiz için verilen İs-
tiklâl mücadelesiydi. Hürriyet için en ağır bedel 
ödendi. Bilinir, dışarıdan gelen bir eldi. Vicdandan 
uzak, merhamet yasak, neresinden tutsan vardı 
bir tuzak. 

    O gece can verdik, kan verdik toprağa; dur dedik 
bayrağa, sancağa, göğün en zirvesinde… Dalga-
lan tüm heybetinle! Bilsin tüm cihan, yürür Türk 
milleti atalarının izinde! Yaşar Türk milleti Ömer 
Hâlisleriyle, yanar Türk milleti kaybettiği yiğit-
lere. Ne zaman ki gelir Hakkı Teâlâ’dan müjde, o 
zaman su serpilir tüm gönüllere…’’ Allah yolunda 
öldürülenlere, öldüler demeyin. Bilakis onlar di-
ridirler fakat siz göremezsiniz.’’

     Mesele vatansa her şey yalan. Yanılır bu ulusu 
düşecek sanan. Uyan ey Türk milleti uyan! Tek 
milletsin tanka, topa çıplak elle sarılan… Tek ta-
rihsin sayfalara sığmayan. Ve tek bayraksın, hür-
riyet için dökülmüş kan ile ortaya çıkan!

11/C
KACAR
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“BAŞARININ ANAHTARI  KEPİRTEPE!”

Kepirtepe Anadolu Lisesi İdaresi 9,10 ve 11. 
sınıf öğrencilerinin seviyelerini öğrenmek ve 
12. sınıf öğrencilerini YGS ve LYS sınavlarına 
hazırlamak için sık sık deneme sınavı yapıyor.

9,10 ve 11. sınıf öğrencilerine 1. dönem 4 
deneme sınavı yapıldı. 12. sınıf öğrencileri-
ne ise 1 seviye belirleme ve 12 YGS deneme 
sınavı yapıldı. Önümüzdeki aylarda ise 9,10 
ve 11. Sınıflara 3 deneme sınavı ve 12. Sınıf-
lara 5 LYS deneme sınavı yapılması planlan-
maktadır. Bu sınavlarda hem ilçe-il hem de 
Türkiye genelindeki sıralamalarımızı görmek 
bizim için önemli. Çünkü ağırlıklı Fen Lise-
lerinin katıldığı bu denemelerde seviyemizi 
görebiliyoruz.

Yapılmış ve yapılacak olan bu sınavlarla 

arkadaşlarımızın seviyelerini görmelerinin 
yanında, eksik oldukları konuları belirleyip 
kendilerini bir sonraki deneme sınavına daha 
iyi hazırlamaları ve her deneme sınavında 
başarılarının üstüne daha fazlasını eklemele-
ri amaçlanmaktadır.

Yatılı kalan arkadaşlarımıza ise pansiyonda 
etüt saatlerinde ayrıca toplam 10 YGS dene-
mesi daha yapılmıştır. 

Tüm bu deneme sınavları arkadaşlarımızın 
başarısına katkıda bulunmaktadır ve arka-
daşlarımız özverili çalışmalarının karşılığını 
gördüklerinde daha bir azimle çalışmaktadır. 

TÜM KEPİRTEPELİ ARKADAŞLARIMIZA 
EĞİTİM-ÖĞRETİM HAYATINDA BAŞARILAR 
DİLİYORUZ.

Emine CAN 11-C

8 KASIM LÜLEBURGAZ’IN KURTULUŞU
Yunanlıların Trakya’yı Rumlaştırmak iste-

dikleri için Trakya ve Lüleburgaz, Balkan Sa-
vaşının ardından ikinci kez çok daha korkunç 
ve eziyet dolu günler yaşadı. Doğu Trakya’nın 
işgaline tepki yaratmak üzere (13 Mart - 7 
Nisan 1920) tarihleri arasında önce Lülebur-
gaz Kongresi yapıldı. Yunanlılar 20 Temmuz 
1920’de Trakya’ya çıkardıkları askerlerle Türk 
kuvvetlerine karşı saldırıya geçti. Mudanya 
Antlaşması ile Edirne dâhil, tüm Trakya ve ta-
bii Lüleburgaz da otuz gün içinde Ankara’da 
yeni kurulan TBMM Hükümetine geri verile-
cekti. Bu antlaşmaya göre ilk önce İstanbul’u 
alan Türk kuvvetleri sırasıyla ve tek tek tüm 
Trakya şehir ve kasabalarına Türk Bayrağı’nı 

tekrar çektiler.  
Bu yıl da Lüleburgaz’ın kurtuluşunun 94. Yılı 

idi. Kepirtepe olarak 9.sınıf arkadaşlarımız-
dan oluşan 130 kişilik grupla kutlamalara ka-
tıldık. Kutlama töreni, eski Hükümet Konağı 
önündeki Atatürk Anıtına çelenk konulması 
ile başladı. Lüleburgaz Belediye Başkanı Emin 
HALEBAK günün anlam ve önemini belirten 
konuşmayı yaptı. Öğrenciler şiirler okudu ve 
ardından da şiir ve kompozisyon yarışmasın-
da dereceye giren öğrencilere ödüller verildi, 
okulumuzdan da 11/C sınıfından arkadaşımız  
Şeyma KACAR 1.lik ödülünü Kaymakam Mus-
tafa KAYA’nın elinden aldı. Ardından kortej 
yürüyüşü yapıldı ve program sona erdi.

Cemre ÇAMLICA 10-C
CUMHURİYET

Cumhuriyet, milletin egemenliğiliği kendi 
elinde tuttuğu ve bunu belirli süreler için 
seçtiği milletvekilleri aracılığıyla kullandığı 

yönetim biçimidir. Atamızın dediği gibi “Türki-
ye devletinin şekl-i hükümeti cumhuriyettir.” İlk 
olarak 19 Ekim 1923’te atılmıştır;
Cumhuriyetin Temelleri…

Atatürk’ün çizdiği çağdaş uygarlık yoludur 
Cumhuriyet…Özgürlüktür tür insanca varlık yo-
ludur… Türklüğün vazgeçilmezi yönetimin teme-
lidir…Ulusun kendi gücü milletin sesidir… Uğruna 
savaşılan yoluna canların ortaya koyulduğu istik-
lalin meyvesi mücadelenin en eşsizinin ardından 
zaferinin en güzel örneğidir… Azimle aşılan en-
gellerin ardından zaferin nice zorluklarla kaza-
nıldıktan sonra yüzlerde beliren tebessümdür… 
Sarayın sefasının halkın cafasının son bulmasıdır. 
Cumhuriyet. Rahatın refanın ilk ışığı; özgürlüğün 
eşitliğin, adaletin tek dayanağıdır… Türlüğün gu-
ruru hürriyetin sonsuzluğudur Cumhuriyet.

Öyle bir şeydir ki Cumhuriyet öyle değerlidir ki, 
yokluğunda söz sukûta kovuşur, boyun eğmek 
baş gösterir. Yokluğunda hâkimiyet padişahındır 
sistem saltanat… Babadan oğula geçer güçsüze 
söker…

“Türk Milletinin tabiatına ve geleneklerine en 
uygun olan yönetim cumhuriyet yönetimidir.” 
Çünkü Türk Milleti olarak bizler özgürlüğümüze 
düşkünüzdür. Kutsal değerlerimizden biridir öz-
gürlük özgür yaşamak; hiç kimseye boyun eğme-
den hür olmak… Bizim için böylesine önemli olan 
bir değere kavuşmamızı sağlayan başta büyük 
önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere 
bizlere sunulmasında emeği geçen tüm dedele-
rimize kalpten şükran teşekkür borçluyuz. Cum-
huriyeti ilelebet sürdürmek için koruyup kollamak 
yarınlar olan biz gençliğin ve her Türk’ün boynu-
nun borcudur.

9/D

Sude Nur

Kepirtepe Anadolu 
Lisesi Okul Aile Birliği 
Toplantısı

Okul Aile Birliğinin amacı öğretmenler, aileler ve 
veliler arasında iletişimi sağlayarak, öğrencilerin 
daha iyi eğitim almasıdır. Kepirtepe Anadolu Lisesi 
Okul Aile Birliğinin üyeleri 6 Kasım 2016 tarihinde 
okulumuzda yapılmış olan toplantıda belli olmuştur.

•	Başkan	Fahrettin	Konyalı
•	Başkan	yardımcısı	Harika	TİREN	
•	Muhasip	Güldal	YALIN	
•	Yazman	Yasemin	KARABÜBER
•	Üye	Sıdıka	TERZİOĞLU	

olarak yönetim kurulu görev dağılımını belirle-
miştir.

Banu BİLİR 11-C
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Kitap okumak, bana sorarsanız küçüklüğünden bu 
yana kazanmış olduğum alışkanlıkların en güze-
li, diyebilirim. Hatırlıyorum da ilk kitabım dedemin 
beni kucağına alıp okuduğu Rapunzel idi. Upuzun  
sarı saçları, prensin onu kuleden çıkarmak için 
çırpınmaları , 4-5 yaşlarımda kötülük kavramıyla 
beni tanıştıran kötü cadı o kadar etkileyiciydi ki… O 
günden sonra kitapları ,kahramanları, içinde yaşa-
nan maceraları hep sevdim ve dedeme her seferinde 
yeni bir kitap okuttum. Bu gizemli yolculuğu Pamuk 
Prenses ve Yedi cüceler, Don Kişot, Çizmeli Kedi gibi 
her birinden ders çıkardığım müthiş kahramanlar ve 
tabi daha sonralar kalın kalın roman kitapları takip 
etti. 9 yaşımda ilk romanımı okudum. Epeyce kalın 
ve o yaşlara göre içeriği ağır bir romandı. Ama hırs 
yaptım, merak ettim. Okuyabilirim dedim ve okudum 
da. İyi ki o ilk adımı atmışım. Şimdilerde o hırsı o 
merakı, duygu denizine düşmüşüm gibi hissettiren 
şiir kitapları takip ediyor.

Ne olursa olsun; ister roman ister hikaye ister şiir. 
Size bir şey katıyorsa, güzel zaman geçiriyorsanız, 
beş sayfa deyip on sayfa okuyorsanız bu tutkunun 
esiri olmuşsunuz demektir. Kitap okumak, benim 
için bir tutku. Her bir kitap ise yegâne sıradaş. 
Nedeni de kapağını açtığım anda, sayfalarını her 
çevirişimde ban yeni bir şeyler anlatması. Herkes-
le konuşursunuz , iyi anlaşırsınız ama tek bir tane 
yakın dostunuz vardır. En güvendiği kişi sizsinizdir 
ve kimsenin bilmediklerini size açar. Bu da onunla 
eş değer düzeyde gibidir. Bunun yanında denizin o 
engin maviliği, eşsiz kokusu sizi cezbediyor, huzur 
veriyor ve bu hisside seviyorsanız; sahiller kitap 
okumanız için vazgeçilmez bir duraktır.

Kanaatime göre de bu şekilde olması en doğrusu. 
Çevremden gözlemlediğim kadarıyla bazı insan-
lar bu konuda bir çıkar ilişkisiniz gözetiyor. Nasıl 
mı? Çok basit bir örnek. Sınavlara hazırlanırken 
canla başla kitapları toplamak, sınav geçip gittik-
ten sonra ise yüzüne bakmamak. Kitaplar oradan 
oraya atılmalı. Demem o ki daha sonra okumaya, 
araştırmaya belki merak etmeye devam etmeyecek 
misiniz? Okuyup kütüphanenizde  yer açtığınız ki-
tapların kalıcılığı kimi zaman bir dostun kalıcılığın-
dan daha fazla olabiliyor. Her kitap, yazı veyahut 
gazete okunmaya değerdir. Her ülke, her tarih, nasıl 
bir kültürse, her kitap da yepyeni bir ufuk çizgisidir. 
Kitap okumanın önemini aşılayan , çoğumuzun âşina 
olduğu bir soru olan “Okuyan mı daha çok bilir gezen 
mi?” Sorusunun cevabı tartışmaya tamamen açıktır. 
Kimi okuyan der kimi gezen. Açıkcası hem okuyan 
hem gezendir. Sonuç olarak ikiside kültür adlı genel 
kavramın emsalidir.

Velhasıl, efendim, kitap okuyun, okutturun. Bu 
güzelim zevkten geleceğimizin ışığı olan çocukla-
rımız, gençlerimiz mahrum kalmasınlar. Çok geç 
olmadan da bu maceranın içine girebilsinler. Kitap 
okumayı seven birisi olarak sizi bu esrarengiz dün-
yaya davet ediyorum. Emin olduğum bir şey var ki 
sıkılmayacaksınız . Yeter ki bu dünyaya ufak bir adım 
atın. Bu dünya sizi içine çekecek ve devamı çorak 
söküğü gibi gelecektir. Belki de günün birinde ha-
bersizce okuduğunuz bir kitap tüm yaşamınıza etki 
edecek bir biçimde iz bırakacaktır. Kendimden örnek 
verecek olursam; düşünce ve yazı yönünden birçok 
kitaptan etkilenmiş biriyimdir. Hep söylerim; şu an 
düşüncelerimi sizlere aktarıp kağıda dökebiliyorsam 
okuduğum kitaptan bana sağlamış olduğu bilgi bi-
rikimidir.

GELECEĞİN 
IŞIĞI

Bizde birçok gelenek var ama bilen bilir, en 
önemli geleneklerimizden biri de Tiyatro’dur. 
Kepirtepe’nin her yıl bir tiyatro ekibi olur ve 
oyunların yönetmeni de içimizden son sınıf 
arkadaşlarımızdan biridir genelde. Son sınıf-
lar mezun olurken bu yönetmen bir sonraki 
senenin yönetmenine de bayrağı teslim eder. 

Eskiden Kepirtepe’nin oyunlarını izlemeye 
İstanbul’dan bile seyirciler gelirmiş. Öyle gör-
kemli oyunlar sahne alırmış Kepir’de. Bizler 
de bu geleneği yaşatmak arzu ve çabasındayız. 
Düşünsenize Kepir’in ilk oyununa o zamanlar 
bir sayı verilebilseydi bu yılki oyunumuz aca-
ba kaçıncı sayı olurdu? Kim bilir? 100, 200, …

KEPİRTEPE TİYATRO EKİBİ ÇALIŞMALARINA TAM 
GAZ DEVAM EDİYOR!

Zeynep Sena DEMİRCİ 11-C

SİGARANIN ZARARLARI VE MADDE 
BAĞIMLILIĞI SEMİNERİ

Sigara sağlığa zararlı olmasına 
rağmen birçok kişi bunu bile bile 
sigara kullanmaktadır. En yaygın 

görülen zararlı alışkanlıklar arasında 
başı çeken sigara vücuda birçok zarar 
vermekte ve uzun süre sigara kulla-
nan kişilerde maalesef bu hastalıkla-
rın geri dönüşü mümkün olmamak-
tadır.

Madde bağımlılığı, vücudun işlev-
lerini olumsuz yönde etkileyen mad-
delerin kullanılması, bundan dolayı 
zarar görüldüğü hâlde bu maddele-
rin kullanımının bırakılamamasıdır. 
Bağımlı, madde kullanımına ara ver-
diğinde yoksunluk belirtileri yaşar. 
Zamanla madde kullanım sıklığını ve 
dozunu arttırır.

Bu durumun önlenmesi, okulumuz-
da da buna yönelik dikkatleri çekmek 
amacıyla Lüleburgaz Toplum Sağlı-
ğı Merkezi görevlileri Doktor Cemre 
ENGİN, Psikolog Eda BAYRAK, Dilek 
ONAY ve Derya KESER tarafından Si-
garanın Zararları ve Madde Bağımlılı-
ğı konulu eğitim verilmiştir. 

Zeynep Sena DEMİRCİ 11-C

 Kepirtepe Anadolu Lisesi öğrencileri tiyatro 
çalışmalarını sürdürüyor. Kepirtepe’nin ışık 
saçan gençlerinin bu sene oynayacağı oyunun 
adı ‘Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü?’. Yılmaz 
ERDOĞAN’IN yazdığı dram-komedi türünde-
ki oyun eminiz ki beklentilerinizi karşılaya-
caktır.

 Oyunun konusu Gülseren adlı karakterin 
dört rakamlı sayıları aklından çarpabilen üs-
tün zekâlı bir kadın olması ve bu zekâsı saye-
sinde başından türlü türlü olay geçmesidir. 
Yeri gelince güldürecek, beklemediğiniz anda 
sizi şaşkına çevirecek bu oyun Mayıs’ın ikinci 
haftası seyirciler ile buluşacak.
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Geçmişte Kökümüz, Gelecekte İmzamız Var
Kepirtepeliler Eğitim Vakfı’nın organizasyonu ile 
Genç Kepirtepeliler  4. kez kahvaltıda bir araya 
geldi. Marmara Üniversitesi Haydarpaşa Kampüsü 
– Şahane Kafe & Restaurant’ta düzenlenen etkinliğe 
çok sayıda Kepirli katıldı. KEV Başkanı Selahaddin 
GÜL, kahvaltının ardından yayımladığı mesajda şu 
ifadelere yer verdi: 4. Genç Kepirtepliler kahvaltısının 
düzenlenmesinde emeği geçenlere ve etkinliğimize 
katılan tüm Kepirtepelilere teşekkürlerimi 
sunuyorum. Genç Kepirtepelilerin bu bayrağı daha da 
yükseklere taşıyacağından şüphemiz yok.

Kepirtepe, 
Cumhuriyet 
Bayramında…

Meslina KORUCU 11-C

Eğilmez başımıza taç yaptık 
hürriyeti, 
Zaferle kalbimize yazdık 
Cumhuriyeti...

Bugün Türkiye Cumhuriyeti’nin 
93. yıl dönümünü gururla ve kı-
vançla kutladık.
Kepirtepe ailesi olarak, geleceğe 
büyük bir ümit, inanç ve gayretle 
yürüme azmi ve de kararlılığı için-
de Lüleburgaz ilçesinde düzenle-
nen bir dizi etkinliğe bu yılda bü-
yük bir coşkuyla katıldık. Göklerde 
dalgalanan şanlı bayrağımız altın-
da, emin adımlarla sayın müdürü-
müz ve değerli öğretmenlerimiz; 
öğrencilerine yol göstererek onlarla 
birlikte yürüdü. 
Vatanımızın bölünmez bütünlüğü-
ne ve ulusumuzun birliğine cum-
huriyet ruhuna uygun olarak her 
zamankinden daha çok önem ver-
mekteyiz. Bu duygu ve düşünce-
lerle; Cumhuriyetimizin kurucusu 
Büyük Önder Atatürk’ü ve silah 
arkadaşlarını, canından aziz bildi-
ği vatanı için kanlarını bu toprağa 
dökmüş şehitlerimizi rahmet ve 
minnetle bir kez daha anmaktayız. 
Cumhuriyet Bayramınızı yürekten 
en kalbi sevgilerimizle kutluyoruz. 
Ne mutlu Türk’üm diyene, ne mutlu 
Cumhuriyetimizin değerini bilene!

30 Senedir Süregelen 
Gelenek Bozulmadı
Kepirtepe başkanını seçti. Her sene olduğu 
gibi bu sene de başkanını seçmek için 
Kepirtepe öğrencileri oylarını kullandı.

2016 – 2017 Eğitim–Öğretim yılında Kepirtepe’yi en iyi şekilde 
temsil etmek için 2 aday çıktı. Adayların ilki yatılı olan son sınıf 
öğrencimiz: Mert AKKURT.  İkincisi ise gündüzlü olan 11. Sınıf 
öğrencimiz: Arda Sıraç ÖZSOY. Kepirtepeliler bu sene bir sürp-
rizle karşılaştı. Yıllardır başkanın yatılılardan seçilmiş olmasına 
karşın şimdi gündüzlü bir öğrenci adaylığını koydu. Bu durum 
ikilinin arasında tatlı bir rekabet oluşturdu. Her iki başkanda 
afişlerini hazırlattı, sabah sırada konuşmalarını yapıp oy topla-
maya çalıştılar. Kepirtepeliler daha iyi başkanlık yapabileceğine 
inandıkları kişiye oylarını kullandılar.  2016-2017 Eğitim –Öğre-
tim yılının başkanı oy çokluğu ile Mert AKKURT seçildi.

MERT AKKURT İLE RÖPORTAJ YAPALIM DEDİK  
 1 – Kısaca kendini tanıtır mısın?
İstanbul’da doğdum İstanbul’da büyüdüm aslen Tokatlıyım. Üç 
kardeşiz, en küçükleri benim. İki tane abim var.  İlkokul öğ-
renimimi İstanbul’da geçirdim. Küçüklüğümden beri hayalim 
yatılı bir okulda okumaktı. İlkokulda olmadı ama bu hayalimi 
Kepirtepe’de gerçekleştirdim. 
2 – Hangi amaçlarını gerçekleştirmek için başkanlık seçimine 
adaylığını koydun?
Çok kesin amaçlarım yoktu. Belirli amaçlarım vardı ama bun-
lar yapılmayacak şeyler değildi. Örneğin ilk amacım swe-
at-shirt yaptırmaktı onu da gerçekleştirdim. Şu an kafamda 
bahçe düzenlenmesi gibi bir fikir var.  Kısmet diyelim koşullar 
neyi gösterir belli olmaz. 
3 –Oylama öncesinde ne gibi hazırlıklar yaptın?
Propaganda döneminde hazırlık yaptım, öncesi yasaktı. 
Propaganda döneminde afiş hazırlattım, yatılı kardeşlerimi 
dolaştım. Oy istedim ki zaten yatılıların oy vereceği belliy-
di. Amacım garantilemekti. Okulda sınıfları dolaştım bütün 
okuldan oy istedim. Genel yapılan hazırlıkları yaptım. Önceki 
senelerden tek farkım afiş hazırlatmak oldu. 
4 – Propaganda süresince hangi araştırmaları yaptın? Kimlere 
danıştın? 
Çok kapsamlı bir araştırma yapmadım. Sadece afiş için yazıla-
cak sloganları araştırsam bile bu araştırmanın çok bir faydası 
olmadı. Arkadaş çevremde MAHŞERİN ATLILARI’YLA düşündü-
ğümüz slogan oldu. 9. sınıftayken okul başkanı olan değerli 
abime danıştım. Ondan olumlu dönüş alamadım. Başkanlık 
için ilk başta tavsiye vermek istemedi. Çünkü okul başka-
nı olursam üniversite kazanamayacağımı söyledi. Benim bu 
yolda kararlı olduğumu anlayınca birkaç tavsiyede bulundu. 
Tavsiyeleri için Onur ANAR abime teşekkür ederim. 

5 – Oylama sonuçların beklediğin gibi mi? Neden? 
Öncelikle önemli olan demokratik bir seçim olmasıydı. Hepi-
mizin ortak amacı Kepirtepe, daha güçlü bir Kepirtepe. Cen-
tilmence demokratik bir seçim olduğu için çok mutluyum. 
Oylama sonuçlarının istediğim gibi olacağını düşünürken bir 
yandan da pek emin olamıyordum. Emin olamamamın sebe-
bi, seçim süresince çok şey söyleniyordu.  Söylenenler beni 
şüphede bırakıyordu. Seçim sonuçlarının beklediğim gibi ola-
cağını düşünmemin sebebi ise okulumuzda alışılagelmiş bir 
gelenek var. Yatılılar başkan olur. 30 senedir devam eden bu 
durum, rakibimin gündüzlü olması oylama sonuçlarının bek-
lediğim gibi olacağını düşündürüyordu. 
6 – Büyük bir fark ile seçildiğini duyunca neler hissettin? 
Aklımda hep ya farkla kazanacağım ya da kaybedeceğim var-
dı. Küçük bir farkla kazanma ihtimalim yoktu, beklediğim gibi 
de oldu. İlk duyduğumda çok garip bir mutluluk hissettim. 2 
yıldır istediğim başkan seçilmeyi sonunda başarmıştım. Mut-
luluğumun asıl sebebi buydu. 
7 – Başkan olduğunda ilk hangi hedefini gerçekleştirdin? 
İki senedir kafamda olan bir durumdu başkanlık. İlk aklıma 
geldiğinden beri yapacağım ilk iş sweatshirt yaptırmaktı. Onu 
da okul müdürümüz Halil İbrahim TOKLU sayesinde gerçek-
leştirdim. 
 8-  Son sınıf öğrencisi olmana rağmen bu büyük sorumluluğu 
üstlendin. Peki bütün bu işleri bir arada nasıl yürütüyorsun? 
Ben çok başarılı bir öğrenci değilim. Dört senedir sonlarda-
yım. Kendimden pek bir beklentim yok. Sınav senemde beni 
çok etkilemedi. Gündüz okul saatlerinde görevimi yaptım. 
Akşamları yurtta ders çalışacaksam çalıştım. Herkes başkan 
olduktan sonra mezuna kalacaksın kesin dediler. Eğer mezuna 
kalırsam gönül rahatlığı ile söyleyebilirim ki başkanlığın bana 
olumsuz bir etkisi olmadı. 

Sizlerle birlikte daha güçlüyüz.
Zamanın değer kattığı Kepirtepe sizlerin 
sayesinde zamana değer katmaya 
devam edecek.

9 – Başkan olmanın en iyi ve en kötü yanları nedir? 
İyi ve kötü yanlarını söyleyecek kadar zaman geçme-
di. Bence bu kanıya ancak sene sonunda varabilirim.
10 – Öğrencilerin beklentilerini gerçekleştirdiğini 
düşünüyor musun? 
Kepirtepe ’de birçok başkan gelip geçti, bana göre 
hiçbiri tam anlamıyla beklentileri karşılayamadı. Ben 
de bunlardan biriyim, bütün beklentileri karşılayabi-
lecek imkân yok ama elimden gelenin çok çok fazla-
sını yapmaya çalışıyorum.
11 – Kendinden sonra gelecek başkana neler söyle-
mek istersin? 
Son sınıf bir arkadaşım olursa mezuna kalırım dü-
şüncesi olmasın, başkanlık ders çalışma konusuna 
pek engel olmuyor. Kepirtepe ’ye yakışır diğer okul-
ları imrendirecek işler yapmasını tavsiye ederim. Aynı 
zamanda seçim süresince yalandan vaatler verilme-
sin, Başkanlık bitince eğer yapmadıysa arkasından 
pek iyi konuşulacağı söylenemez. 
12- Son olarak bu süreçte kurulun hep yanındaydı 
onlara ne söylemek istersin? 
Kurulun seçim süresince çok yararları dokundu, hep-
si ellerinden geleni yaptı. Seçimde benim kazana-
bilmem için hep bir uğraş içindeydiler. Hepsinin ayrı 
faydası dokundu hepsine çok teşekkür ediyorum.

Selin GİRGİN 11/C



9

Vatanına canını fedâ eden, özgürlüğün ötesini tanımayan, çalışkan Türk 
milletinin evlatlarıdır Âsım’ın nesli. Fedakârdır Âsım’ın nesli. En büyük 
ilkesi milliyetçiliktir, Mehmet Âkiflerin. İstiklâl Marşı kadar hiddetli, zeki, 
çalışkan, özgürdür Âkif’in gençleri. Hem milliyetçi hem dindardır Âsım’ın 
nesli.  
Hürriyet peşinde koşmalı Türk gençliği. Fakirlik, yoksulluk parayla değil 
özgürlükle ölçülür. Türk gençliği umutludur. Umudu kuşatacak ordu yok. 
Acıdan ilham doğar, yokluktan umut… Mehmet Âkif özledi tek gerçeği va-
tan kavgası olan nesli. Âkif özledi uyuşturucuya internete bağlı olmayan 
nesli. Mehmet Âkif vatanı için anasını babasını yaşlı gözlerle ama gururla 
arkasında bırakan Mehmetleri özledi, vatani tek görevini parayla geçiş-
tirenleri değil. İnsanları karşılıksız doğru yola İslamiyet’e çağıran, Allah 
inancı olan Muhammed’e biat eden nesilleri özledi Âkif. Âsım’ın nesli va-
tanı için siperde namaz kılan nesildir. Çalışmaktan asla vazgeçmeyen, çok 
çalışmak zorunda olan nesildir Âsım’ın nesli. Atatürk’ün ilke ve inkılâpla-
rıyla yaşayan, kudretini, gücünü şanlı geçmişinden alan fedakâr nesildir 
Âsım’ın nesli. 
Nice Âsımlar can verecek bu yurdu yaşatmak için; şanlı bayrağın gölgesin-
de ölmek için… Nice Âsımlar yetişecek hakkın yoluna koşmak için! Âsımlar, 
Mustafalar, Mehmetler… Kahramanlar bitmez. Şanlı topraktan şanlı yiğitler 
doğar; Âsımlar tükenmez. Bedeni toprak, kanı bayrak olur ölmez yiğitler!

ÂSIM’IN 
NESLİ 11/C

Güvenç

Mythe Yazmak yaşamak demek 
değildir, yaşamanın dışına 
çıkmaktır. 
                       Blaise Cendrars

Zaman geçtikçe çiçekler solmaya başlamıştı. Arabayı kenara 
park edip dışarıyı süzdü bir süre… Buraya gelmeyeli uzun za-
man olmuştu. Büyükçe yeşil bir arazi ortasında şimdiki beton 

evlere taş çıkaracak bir ev… Zaman biraz yıpratmıştı sanki evi. Her 
geçen saniye aleyhine işliyordu sanki. Burada ne çok anısı var-
dı oysaki. Her biri, bir bir gözünün önünden geçti. Kapıya doğru 
ilerledi. Yeşil çimenler ayaklarının altında eziliyordu. Çiçekler en 
güzel kokularını salmış, onu bekliyorlardı. Serin ve güneşli hava 
ruhunu dinlendiriyordu adeta. Derince bir nefes alıp ciğerlerini 
temiz havayla doldurdu. Kapıya yaklaştıkça heyecanı artıyor; kal-
bi yerinden çıkacak gibi hissediyordu. Uzun  zaman sonra aldığı 
mektup vesilesiyle gelmişti buraya. Onu özlediği yazılıydı. Affetti-
ği ve ona vermesi gereken bir şey olduğu da… 

Kapının önünde durdu. Üstünü düzeltti ve kapıyı iki kere tıklat-
tı. Birisinin gelip kapıyı açmasını bekledi. Kapı yavaşça aralandı-
ğında arkasında birisinin olmasını bekledi. Yavaşça iterek içeri bir 
adım attı. Kimse yoktu. “Merhaba. Ben Armina.” ses gelmedi. Ka-
pıyı kapatıp koridor boyunca ilerledi. Eşyaların yeri değişmemişti. 
Eski resimler koridor boyunca hala duvarlara asılıydı. En sondaki 
yeni resim dikkatini çekti. Yaklaşıp önünde durdu. Gözlerinin içi 
parlıyordu. Gülümsedi. “Çok benziyoruz!” arkadan bir ses duyul-
du. Hızlıca döndü ve ona bakmakta olan yaşlı kadına gülümsedi. 
“Büyükanne!”. Sarıldılar. Sarılma sonrası oluşan kısa sessizliği, 

büyükannesi bozmuştu.” Bende 
seni bekliyordum. Salona geç.”

İçeride soluk renkler hakimdi. 
Kahverengi deri koltuk takımı 
havaya nostaljik bir hava katar-
ken şöminede yanan ateş deko-
ru tamamlıyordu. Koltuklardan 
birine doğru süzüldü. “Nasılsın 
büyükanne?” sessizce cevabın 
gelmesini bekledi. Büyükanne-
si eliyle işaret etti ve şöminenin 
başına geçtiler. “Sana söylemem 
gereken şeyler var, Armina. Bu 
yüzden çağırdım seni. Bu şey ar-
tık senin hayatını değiştirecek. 
Bundan sonra yeni bir hayata 
başlayacaksın ve bunu neden 
yaptığımı ilerde daha iyi anlaya-
caksın...” derin bir nefes alıp de-
vam etti. “ Sana söyleyeceklerimi 
asla unutmaman gerek. Bu nesil-
den nesle aktarılan bir bilgi ve ar-
tık taşıyıcısı sen olacaksın. Asla 
korkma ve korkunla yüzleş. Bas 
karanlığına.”. Armina hiçbir şey 
diyemiyor, yaşadığı şok yüzün-
den kelimeleri seçemiyordu. Sa-
dece kafasını sallamakla yetindi. 

Yeşil gözlerini Armina’ya sa-
bitledi. “Bu kaçınılmaz saatte...” 
ellerini Armina’nın ellerinin üs-
tüne koydu ve sıkıca kavradı. “ 

Tüm güçleriyle semaya sesleni-
yorum.” Sesi yükselmişti. “ Tüm 
berraklığıyla suya...” dışarıdaki 
güneşli havadan eser kalmamış-
tı.  Bir an da sağanak yağmur bas-
tırmıştı. “ Tüm katılığıyla topra-
ğa...” ayaklarının altındaki toprak 
sallanmaya başlamıştı. Vazolar 
teker teker düşüp kırılmaya baş-
lamıştı. “ Büyükanne?”.” Tüm 
kudretiyle ateşe...” şöminedeki 
yanan ateş sönüp tekrar yanma-
ya başladı. “ Siper ediyorum tüm 
bunları, kendim ve karanlık güç-
lerin arasına.” Korkudan göz be-
bekleri büyümüş büyükannesine 
bakıyordu.

İrkildi. Saat çoktan ikiyi geç-
mişti. Bilgisayarının şarjı bitmiş 
olacaktı ki ışığı yanmıyordu. Son 
kez saate baktı ve yavaşça san-
dalyesini geriye atıp ayağa kalktı. 
Masasının başında uyuyakalmış-
tı. Saçlarını karıştırarak yatağına 
doğru yürüdü. Yatağının üstün-
de bir gölge gördüğünü sandı. 
Dikkatlice gölgeye doğru bakıp 
ne olduğunu anlamaya çalıştı. 
Varlığından bile şüpheliydi ta ki 
karanlıktan bir ses duyana ka-
dar… “ Benimle geliyorsun.!”

Meslina 
KORUCU
11/C

Yazmak…
Âkif bilip işini yazmak Mehmetlere,
Dönemin erine, gelecek olan nesle.
Tohumu ekilen bebeğe,
Yaşatmak gerek milliyetî,
Hürriyeti, zürriyeti…
Mürekkebi kan idi,
Yazdığı titretti milletî, ağlattı meclisi.
O ki! İstiklâlin şairi!
Toplumun yol gösteren feneri.
Hakkı haykıran kısık sesi, zûlme dur diyen mürekkebi.
Âkif idi kendisi; mesleği gereği yazar,
Yazdığı gereği yaşar tüm gönüllerde.
Böyle edilir ancak bir nesil ifade.
Nesil demişti… 
Âsım’ın nesli diye seslendi bizlere.
Ülkeyi geleceğe taşıyacak,
Gençler yetiştirmekti aklındaki tek gaye.
Bu yüzden oğlu Âsım’dan başladı, 
Ve Âsım’ın nesli diyordu gençlere. 
Beklentisi büyük, güveni tamdı. 
Çünkü bu milletin temeli İslam, sevdası vatandı!
İstikbâl için yazdın İstiklâli.
Hür sedalarınla şaha kaldırdın al yıldızlı hilâli.
Uykuyu haram bildin, yakmak için millî ateşi.
Nasıl ödenir hakkın sen söyle vatan şairi?
Sedaların arşı inletti,

Sahi nasıl yazdın İstiklâli?
Oğlun Âsım, günlerce acı çektiğini,
Uykusuz kaldığını söyler.
Gel ne olursun kalem ile tekrar bu ulusa yön ver.
Göster hakkı, güneş battı batacak…
Mehmet gerek bu ulusun gözünü açacak.
Âkif gerek yolunu Hâk yapacak,
Er gerek davasında dik duracak,
Soy gerek sonsuza dek hakkı haykıracak.
İnsan ölür…
Ama geride bıraktıkları hep yaşar.
Aşar uzun yılları,
Yaşar tarihin tozlu sayfalarında. 
Sen ise varsın,
İstiklâl Marşı’mla en ön sayfamda.
Nesil diyordun,
Âsım’ın neslini gösteriyordun işaret.
Kan ile kazanıldı bilirim nedir hürriyet…
Huzur içinde uyu!
Asla olmaz teslimiyet.
Yolumdur şahadet!
Rotamdır adalet!

İSTİKLÂLİN ŞAİRİ

11/C
KACAR
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CANSIN SUNER Tıp Fakültesi TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

İSMAİL BESLER Hukuk Fakültesi ANKARA ÜNİVERSİTESİ

İPEK ATLI Hukuk Fakültesi MARMARA ÜNİVERSİTESİ

AHMET KAAN BAYRAKTAR Hukuk Fakültesi SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

CANSEL ÇAMUR Fizyoterapi ve Rehabilitasyon CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ

NURA ARABACIOĞLU Beslenme ve Diyetetik NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ

MERVE DÖNMEZ Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) OKAN ÜNİVERSİTESİ

YAVUZHAN BORA Uluslararası İlişkiler ANKARA ÜNİVERSİTESİ / Siyasal Bilgiler Fakültesi

YAREN İNCİ Endüstri Mühendisliği KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

AYCAN ULUDAĞ Endüstri Mühendisliği (İÖ) KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

SALİH UZUNCAOĞLU Endüstri Mühendisliği BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

ÖMER FARUK ARGAN Çevre Mühendisliği İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

MAHMUT KÜRŞAT ÇAKAL Çevre Mühendisliği (İngilizce) MARMARA ÜNİVERSİTESİ

ÖYKÜ YILMAZ Kimya Mühendisliği (İngilizce) İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ

SEVGİ SEZGİN Kimya Mühendisliği (İngilizce) İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ

YUNUS EMRE CİLAN Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

KEMAL CAN Bilgisayar Mühendisliği BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

MELİH ÖNBEY Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

ÇAĞATAY GÖNÜL Maden Mühendisliği İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

DOĞAN DAĞLI Makine Mühendisliği PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

YASİN KAYA Makine Mühendisliği (İÖ) PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

ONUR DELİBAŞ Makine Mühendisliği (İÖ) TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

TUĞÇE SAVAN Biyomedikal Mühendisliği BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

BERNA KEYİK Biyomedikal Mühendisliği KARABÜK ÜNİVERSİTESİ

EMİRHAN SEVİMLİ Enerji Sistemleri Mühendisliği (İÖ) SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

CANSEL KIROĞLU Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

DEREN ŞENOL Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

BERFE KURU İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

BESTE SEZEN İngilizce Öğretmenliği ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

DİLARA ALTUNDAĞ İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ

ORKUN AYDIN Türkçe Öğretmenliği TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

AYÇA AKTÜRK Türkçe Öğretmenliği MARMARA ÜNİVERSİTESİ

BÜŞRA ÖZTÜRK İlköğretim Matematik Öğretmenliği YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

DAMLA BAŞTÜRK İlköğretim Matematik Öğretmenliği ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

GİZEM BULUT İlköğretim Matematik Öğretmenliği ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

YAŞAR ÇINAR İlköğretim Matematik Öğretmenliği TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

HAFİZE DAMLA SEZGİN İlköğretim Matematik Öğretmenliği TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

ESRA ŞAHİN İlköğretim Matematik Öğretmenliği GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

BERKAY DUVAR Fen Bilgisi Öğretmenliği TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

İLAYDA YILMAZ Fen Bilgisi Öğretmenliği BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

ESRA KAZAN Okul Öncesi Öğretmenliği TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

CEMİLE SAVURAN Sınıf Öğretmenliği ANKARA ÜNİVERSİTESİ

AYŞE NUR ÖZDOĞAN Sınıf Öğretmenliği RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

MELTEM IŞIK Sosyal Bilgiler Öğretmenliği KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

ALEYNA KOÇARSLAN Matematik İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

ÖYKÜ GÜMÜŞDERE Matematik-Bilgisayar ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

RUHAN BAHAR KULA Alman Dili ve Edebiyatı NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ

SEVGİ KIRÇAK Hemşirelik ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ

BUĞRA HAKAN ÖZTAŞ Ekonometri GAZİ ÜNİVERSİTESİ

FURKAN ERTUĞRUL TÜRK Malzeme Bilimi ve Teknolojileri (Almanca) TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ

GÜRSOY AYKAÇ İşletme (İngilizce) DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

OĞULCAN UÇAR İşletme (İngilizce) DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

BERK BONCUK Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

GÖKER YILDIRIM Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

SERAY KAYGIN Kamu Yönetimi TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

SEDA ÇIRPAN Kamu Yönetimi TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

HASAN FIRAT PAZARCI Kamu Yönetimi TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

ALPEREN DİREK İktisat (İngilizce) ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

KEPİRTEPE ANADOLU LİSESİ 2016 ÜNİVERSİTE 
YERLEŞTİRME SONUÇLARI (Tamamı Ek Puansızdır)

2016 GURUR TABLOMUZ

Emeği geçen öğretmen, öğrenci ve velilerimize teşekkürler.
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KEPİR’DEN KÜLTÜREL ALANDA BAŞARILAR
Kepirtepe öğrencileri her dalda olduğu gibi edebiyat ve güzel 
sanatlar dallarında da önemli başarılara imza attılar. Arkadaş-
larımız kompozisyon, anı, şiir ve fotoğraf türündeki çalışmala-
rını başarıya taşıdılar.  Özverili çalışmaları, zamanlarını en iyi 

şekilde değerlendirmeleri ve öğretmenlerimizin yardımlarıyla 
yetenekli arkadaşlarımız eserlerini en iyi şekilde ortaya koydu-
lar. Arkadaşlarımızın bu bülten sayısına kadar olan kısımdaki 
göğüs kabartan çalışmalarına gelecek olursak;

Emine CAN 11-C

YARIŞMA ADI GÖREVLİ ÖĞRETMEN 
ADI SOYADI

DERECE ALAN 
ÖĞRENCİ ADI SOYADI

DERECE ALAN 
ESERİN ADI

ÖĞRENCİNİN 
SINIFI

ALDIĞI 
DERECE

CAMİLER ve DİN GÖREVLİLERİ 
HAFTASI Veysel Onur TATLIPINAR Çağla DEMİRBİLEK “Geleceğin Işığı” 11/B İLÇE 1.

Cumhuriyetimizin Kuruluşunun 93. Yıl 
Dönümü “CUMHURİYET” 

Konulu Kompozisyon Yarışması
Halil AKTAN Sude Nur KARAKİN “Cumhuriyet” 9/D İLÇE 1.

“TÜK KIZILAY’I HAFTASI” 
Kompozisyon Yarışması Pınar YAVUZ Şeyma KACAR “Bir İnsanı Daha 

Kazanmak” 11/C İLÇE 1.

TÜK KIZILAY’I HAFTASI” 
Kompozisyon Yarışması Pınar YAVUZ Kerem AVCI “İnsanlığın Gözeticileri” 11/B İLÇE 2.

“HOCA AHMET YESEVİ”                          
Şiir ve Kompozisyon Yarışması Halil AKTAN Kenan Samet DAĞLI “Solmayan Gül”

(Kompozisyon) 12/C İLÇE 2.

“HOCA AHMET YESEVİ”                          
Şiir ve Kompozisyon Yarışması Halil AKTAN Kenan Samet DAĞLI “Tasavvufun Güneşi”

(Şiir) 12/C İLÇE 2.

“HOCA AHMET YESEVİ”                          
Şiir ve Kompozisyon Yarışması Halil AKTAN Seher ÇİNTİMUR “Bu Akşam Yesevi Ol”

(Şiir)
10/C İLÇE 3.

“ÖĞRETMENLER GÜNÜ”
“ÖĞRETMENİNİ ANLAT” Konulu 

Kompozisyon Yarışması
(Öğrenciler Arasında)

Mustafa GÜLŞEN Şeyma KACAR “Uzun İnce Bir Yol” 11/C İLÇE 2.

“24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ”
Fofoğraf Yarışması

(Öğrenciler Arasında)

İbrahim Halil KARAKOL Zeynep İNCİ “Öğretmenini Anlat” 11/A İLÇE 1.

İbrahim Halil KARAKOL Zeynep KILINÇ “Öğretmenini Anlat” 11/D İLÇE 2.

İbrahim Halil KARAKOL Dilan BAĞCI “Öğretmenini Anlat” 11/B İLÇE 3.

İbrahim Halil KARAKOL Ecem AÇIK “Öğretmenini Anlat” 12/A İLÇE 3.

“24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ”
Fofoğraf Yarışması

(Öğretmenler Arasında)

İLKER GÜLER
(İngilizce Öğretmeni)

“Bir Sevdadır 
Öğretmenlik” İLÇE 2.

İLKER GÜLER
(İngilizce Öğretmeni)

“Bir Sevdadır 
Öğretmenlik” İLÇE 3.

“DARBEDEN DEMOKRASİYE:                      
15 TEMMUZ DEMOKRASİ ZAFERİ”

Kompozisyon Yarışması
Pınar YAVUZ Şeyma KACAR “İstikbal İçin İstiklal” 11/C İLÇE 1.

“TÜRKÇENİN DOĞRU VE GÜZEL 
KONUŞULMASI ETİNLİKLERİ”

Anı Yazma Yarışması
Veysel Onur TATLIPINAR Kerem AVCI “İlk Değişim” 11/B İLÇE 2.

“15 TEMMUZ MİLLİ İRADE VE 
DEMOKRASİ ŞEHİTLERİ” Resim, Şiir 

ve Kompozisyon Yarışması

Mustafa GÜLŞEN Sude Nur KARAKİN “Kahramanlık Destanı” 9/D İLÇE 2.

“SAĞLIKLI NESİL SAĞLIKLI 
GELECEK”

Resim, Afiş, Karikatür, Kısa Video, Şiir, 
Kompozisyon, Hikaye, Deneme, Anı 

Yarışması

Veysel Onur TATLIPINAR Kerem AVCI “Bataklık” 11/B İLÇE 2.

MEHMET AKİF ERSOY VE ÖZLEDİĞİ 
GENÇLİK”

Kompozisyon Yarışması
Dilay ÇETİN Güvenç GÜLFİDAN “Âsım’ın Nesli” 11/C İLÇE 2.

“18 MART ŞEHİTLERİNİ ANMA 
GÜNÜ”

Kompozisyon Yarışması
Veysel Onur TATLIPINAR Şeyma KACAR “Refik-i Âlâ Yolu” 11/C İLÇE 3.

“İSTİKLAL VE İSTİKBAL ŞAİRİ 
MEHMET AKİF”

Şiir Yarışması
Pınar YAVUZ Şeyma KACAR “İstiklâlin Şairi” 11/C İLÇE 1.

“TÜRKÇENİN DOĞRU VE GÜZEL 
KONUŞULMASI ETKİNLİKLERİ”

Deneme Yazma Yarışması
Pınar YAVUZ Şeyma KACAR “Özgürlük İçin İstiklal” 11/C İLÇE 3.

2017 Mart ayına kadar olan başarılarımızı buraya alabildik, diğer dereceler 3. sayımızda yer alacaktır.



Kepirtepe Anadolu Lisesi Hentbol Genç Erkek 
A Takımı 6 Ocak’ta Lüleburgaz Anadolu Lisesi 
Spor salonunda düzenlenen maçta Düvenciler 
Anadolu Lisesini 28-5 mağlup etti. Ardından 13 
Ocak’ta Lüleburgaz Anadolu Lisesi Spor Salo-
nunda Lüleburgaz Özel Doğa Anadolu Lisesi ile 
yapılan maçı 31-2 kazanarak başarısını devam 
ettirdi. B Grup ikincisi Lüleburgaz Anadolu Lise-
si ile yapılan maçı 39-17 kazanarak final maçına 
çıkmaya hak kazandı. 18 Ocak 2017 tarihinde 
Lüleburgaz Anadolu Lisesinde Erkek Hentbol 
Takımı Mehmet Akif Ersoy Ticaret Meslek Lisesi 
ile karşılaştı. Kepirtepe Anadolu Lisesi rakibini  

22-17 yenerek İl Şampiyonu oldu.
İl şampiyonluğunun ardından Çanakkale’de 

düzenlenen Marmara bölgesi eleme maçlarına 
katıldı. Buradaki karşılaşmalar sonucunda Mar-
mara bölge grup ikincisi oldu. Hentbol Genç 
Erkek A Kadromuzda bulunan öğrencilerimiz 
şunlardır; Alpay İŞLER, Ömer Berat KALKAN, 
Kamil VURAL, Dinçer AKDENİZ, Emre Enes 
TUNA, Ceyhun ÇATALKAYA, Batuhan ÖZZEN, 
Yunus Emre BİLGİN, Furkan YÜRÜK, Türker 
KOÇ, Mustafa AKTEMUR, Rasim DÖNMEZ, Me-
tehan ESMER, Ömer Tolga ÖĞE , Murat DEMİR-
KAYA, Halil İbrahim AKDENİZ.

Melisa YÜCETİN 11-B

Melisa YÜCETİN 11-B

Melisa YÜCETİN 11-B

Melisa YÜCETİN 11-B

Hentbol Genç Kız 
A İl Şampiyonluğu

18 Ocak 2017 tarihinde Lüleburgaz Ana-
dolu Lisesi Spor Salonu’nda Kız Hentbol 
grubunda Kepirtepe Anadolu Lisesi ve Doğa 
Koleji karşı karşıya geldi.

 Kepirtepe Anadolu Lisesi Kız Hentbol ta-
kımı bu sene kurulmasına rağmen rakibini 
11-4 yenip il Şampiyonu oldu.

Gizem GÜNGÖR, Ülkü ÖNER, Nilsu VAR-
DAR, Merve KESKİN, Seyide Gökçe GÜ-
LÜMSER, Duygu GÜLER, Buse TAYLAN, 
Çağla HIZLI, Beyza Nur ÖZÇELİK, Özlem 
KURUDERE, Büşra ERTAŞ, Sanem ATABEY, 
Zeynep İNCİ, Şeyma KAÇAR’ın bulunduğu 
takıma antrenörlük yapan A.Kamil HAYTA: 
“Takımda 10 öğrenci 9. Sınıf öğrencisi. Bu 
öğrencilerle bu yıl il şampiyonu olduk. Ge-
lecek yıllarda adımızı Türkiye Finali’ne yaz-
dıracağız” dedi.

Voleybol Genç Erkek A İl Şampiyonluğu

Lüleburgaz Kepirtepe Anadolu Lisesi 13 
Ocak 2017 tarihinde LYFA’da Lüleburgaz 
M.T.A.L ile yaptığı maçı 3-0 kazanmış, daha 
sonra 16 Ocak 2017 tarihinde Kırklareli Spor 
Salonunda Bilal Yapıcı Spor Lisesini 3-2 ye-

Sporun hemen her da-
lında faaliyet gösteren 
okulumuz ekipleri çe-
şitli derecelerle biz-
lerin gurur kaynağı 
olmuştur. Kepirtepe 
eskiden böyleymiş, 

hatta eski Kepirtepe 
mezunları “Kepir saha-

ya çıktığında birçok takım 
müsabaka başlamadan mağ-

lubiyeti kabul eder ve çekilirlerdi, 
birçok maçı hükmen galip alırdık.” derler. Bugün de Kepirte-
pe aynı güçte sporun her dalında temsil edilmektedir.
Spor solunumuz bizler için önemli bir fırsat, hatta yatı-
lı arkadaşlarımız için daha da çok önem arz ediyor. Bu yıl 
salonumuzun üst bölümüne hemen her cinsten fitness alet-
leri konularak yeni bir fitness salonumuz oluşturuldu. Ar-
kadaşlarımıza boş vakitlerinde egzersiz ve fitness yapmaları 
için fırsat sunulmuş oldu. Merkezdeki salonlara gidemeyen 
arkadaşlarımız bu salonda istedikleri gibi aletli spor yapa-
bilmektedirler. Ayrıca derslerde de bu imkânı kullanabil-
mekteyiz.
Salonumuzun içeriğinden bahsedecek olursak normal bir 
vücut geliştirme salonunda olduğu gibi vücudun her bölge-
sini çalıştırmak için gerekli olan tüm aletler bulunmaktadır. 
Koşu bantları, halterler, dambıllar, ağırlık plakaları, z çu-
buklar, sehpalar, barfiks çubukları, bacak itiş makinesi, 
kanat çekiş makinesi, göğüs sıkıştırma makinesi, omuz ge-
liştirme makineleri ve hack squat makinesi gibi aletler spor 
salonumuzda bulunmaktadır.

Fitness 
Salonumuz 
Kullanıma Açıldı

HALK OYUNLARI (GELENEKSEL DÜZENLEMESİZ) 
İL ŞAMPİYONLUĞU

18 Şubat 2017’ de liseler arasında düzenlenen halk oyunları ya-
rışmasında Kepirtepe Anadolu Lisesi İl birincisi oldu. 
Halk oyunları ekibinde Mehmet GÜLOZ, Şenol KILIÇ, Ahsen AKYIL, 
Yağmur ŞİRİN, Tunçberk TUNÇ, Miray TUNA, Öykül ÖZKUL, Belinay 
ÇETİN, Mert KARAKAYA ve Batuhan GÜLTEKİN bulunmakta.
Oyuncu Tunçberk TUNÇ: ”2016-2017 eğitim öğretim yılı ba-
şından itibaren çalışmalara başladık. Çalışmalar hala hızla devam 
ediyor. Gayet iyi bir ekip olduğumuzu düşünüyorum. Bu birincilikte 
fazlasıyla emeği geçen Beden Eğitimi Öğretmenimiz Ahmet Kamil 
HAYTA’ya teşekkürlerimizi sunuyorum. Yıl içinde gösterilerimiz de-
vam edecek. Üzerimizde emeği geçen herkese teşekkürler ”dedi.

nerek başarısını devam ettirmiştir. 18 Ocak 
2017 Çarşamba Günü Kırklareli’nde yapılan 
Erkek Voleybol karşılaşmasında Kırklareli 
TOBB Spor Lisesi’ni 3-2 yenerek il birincisi 
olmuştur. Kırklareli Spor Lisesini kuruldu-
ğu günden bu yana mağlup eden takımımız 
bu yıl da rakibine geçit vermedi. Ayrıca Vo-
leybol Erkek A Takımımız 6 yıldır üstüste 
il şampiyonu olmayı da başararak ilimizde 
voleybolda tek söz sahibi olduğunu göster-
miştir.

Sercan ÇETİN, Yekta AKKUŞ, Tolga GÜL, 
Alper KESTEL, Alparslan KURTAN, Doğukan 
KAYNAK, Furkan GÜROĞLU, İlbey METİN, 
Melih SEVİNÇ, Enes Fatih EĞE, Alper GÖ-
ZÜNGÜ, Ege SAKARYA, Emir KURT’un bu-
lunduğu takım daha sonraki müsabakalarda 
Marmara grup üçüncüsü olmuşlardır.


