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Kepirtepeliler Eğitim Vakfı 
5 Nisan 1937’de Edirne-Karaağaç’ta Eğitmen Kursu olarak temeli atılıp 14 Ekim 1938 
yılında Trakya Köy Öğretmen Okulu olarak, ardından Lüleburgaz-Kepirtepe’de Köy 
Enstitüsü olarak kurulmuş olan; günümüzde Anadolu Lisesi olarak faaliyet gösteren 84 
yıllık eğitim yuvası Kepirtepe’nin mensupları arasında işbirliği ve yardımlaşmayı 
arttırmayı amaçlayan Kepirtepeliler Eğitim Vakfı (KEV), 26 Ocak 1996’da kurulmuştur. 
Bu yıl KEV’in 25. yılıdır. Merkezi Lüleburgaz’da olan ve 444 üyesi bulunan KEV, tüm 
Trakya’da faaliyetler gerçekleştirmektedir. Kepirtepeliler Eğitim Vakfı olarak, 
 
Vizyonumuz; 
Köy enstitüleri değerlerinin anlaşıldığı bir Türkiye’de varlığı tüm toplumca hissedilen, 
geçmişi ve geleceği bütünleştiren, Kepirtepeliler için birleştirici, kaynaştırıcı ve 
destekleyici bir güç; şeffaf, çalışkan, üretken ve üyesi olmaktan gurur duyulan bir sivil 
toplum kuruluşu olmaktır. 
 
Misyonumuz; 
Temeli köy enstitüsü olan Kepirtepe’de edindiğimiz bilgi, birikim ve kültürle, Kepirtepe 
ve cumhuriyet değerlerini koruyup, mezunlara, öğrencilere, okula ve topluma maddi 
ve manevi destek verip sosyal faydalar sağlamak, Kepirtepe’ye, Trakya’ya ve tüm 
Türkiye’ye değer katmaktır. 
 
Değerlerimiz; 
✓ Cumhuriyet ve Atatürk ilkelerine bağlı, 
✓ Köy enstitüsü ruhunu yaşatan, 
✓ Demokratik, laik ve politikalar üstü, 
✓ Şeffaf ve kurumsal 
✓ Eğitim odaklı ve interdisipliner, 
✓ Yenilikçi ve üretken 
✓ Geçmişi ve geleceği kucaklayıcı olmaktır. 

 
Hedef kitlemiz: 
Başta Kepirtepe mezunları olmak üzere, Kepirtepe’de okumuş, çalışmış, yaşamış ve 
hatta suyundan içmiş herkes vakfımızın öncelikli hedef kitlesini oluşturmaktadır. 
Bütünleyici ve kapsamlı faaliyetleri ile Kepirtepeliler Eğitim Vakfı, köy enstitüleri, 
eğitim ve sivil toplum konularında çalışmalar yapan kurum, kuruluş ve aktif vatan-
daşlara da hitap etmekte ve Trakya’dan yola çıkarak tüm Türkiye’yi kapsamaktadır. 
 
Siz de Kepirtepeliler Eğitim Vakfı’na katılın, gönüllü olun, bağış yapın; Kepirtepe’nin 
geleceğinde söz sahibi olun! www.kepirtepeliler.org.tr  
 

http://www.kepirtepeliler.org.tr/
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Vakıf Yönetimi 
Kepirtepeliler Eğitim Vakfı her yıl genel kurul toplantısı gerçekleştirmekte, iki yılda bir 
yönetim ve denetleme kurulu seçimleri yaparak vakıf yönetimini dinamik bir şekilde 
sürdürmektedir. Bu kapsamda, 15 Haziran 2019 tarihinde gerçekleştirilen genel kurul 
toplantısında, Haziran 2021’e kadar görev yapacak olan ve halihazırda görevde olan 
toplam 20 kişilik resmî yönetim ekibi şu şekilde belirlenmiştir: 
 
Yönetim Kurulu: 
1- Sedat Tonguz (1970)  Yönetim Kurulu Başkanı  
2- Murat Özcan (1978)           Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı  
3- İsmail Arkın (1975)           Sayman  
4- Murat Akbıyık (2002)       Genel Sekreter 
5- Bülent Girgin (1981)          Üye  
6- Tuna Güven (1995)             Üye  
7- Feza Kırgız (1995)            Üye  
 
1- Salim Tunçer (1978)            Y. Üye 
2- Hilmi Arkın (1982)          Y. Üye 
3- Erol Gülseren (1987)          Y. Üye 
4- Mustafa Uludağ (1992)     Y. Üye 
5- Erdal Gürbüz (1995)                Y. Üye 
6- Tayfun Odabaşı (1999)          Y. Üye 
7- Canberk İbrahim (2011)   Y. Üye 
 
Denetleme Kurulu: 
1- Coşkun Alp (1980)        Denetleme Kurulu Üyesi 
2- Levent Baştürk (1980)    Üye 
3- Mutlu Biçer (1991)        Üye 
   
1- Hasan Zinni (1970)                  Y. Üye 
2- Şinasi Dindar (1972)      Y. Üye 
3- Ünal Tuna (1995)            Y. Üye 
 
Vakıf yönetiminde görev alan diğer ekip üyeleri: 
Veli Şenkarabacak (1974 ) İdari Danışman 
Görkem Evci (2009)  İletişim Danışmanı 
Ferdi Kibar    STK Master Vakıf Danışmanı 
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KEV Bölge Temsilcileri: 
Selçuk İşcan (1969)   İstanbul Anadolu 
Ethem Kahveci (1970)   İstanbul Avrupa 
Hüseyin Candan (1978)   İstanbul Silivri 
Hasan Çevik (1974)   Edirne 
Hayati Tabak (1980)   Edirne Uzunköprü 
Hasan Bölükbaşı (1975)   Edirne Keşan 
Mehmet Çevik (1970)   Tekirdağ 
Cengiz Balcı (1977)   Tekirdağ Saray 
Ünal Tuna (1995)    Tekirdağ Çerkezköy 
Ahmet Nazif Balcı (1986)   Tekirdağ Malkara 
Seydi Yaşar (1979)    Tekirdağ Çorlu 
Çetin Şinikoğlu (1977)   Kırklareli 
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Kepirtepeliler Eğitim Vakfı  

2019 –2021 
 

MALİ RAPORLAR 
 

01.01.2019- 31.12.2019 YILI BİLANÇOSU 

                                                          KEPİRTEPELİLER 

                                                          2019 YILI GELİR  

                                   GELİRLER 

EĞİTİM VAKFI 

GİDER HESAP ÖZETİ 

                                      GİDERLER 

2019 YILI GELİRLER                               127.403,82 2019 YILI GİDERLERİ                                        186.415,71 

2018 YILINDAN DEVİR                            74.913,27 2020 YILINA DEVİR                                             15.901,38 

 KASA                                                                             44,69 

 VAKIFBANK (VADESİZ)                                        15.856,69 

 BANKA TOPLAMI                                                 15.901,69 

TOPLAM                                                  202.317,09 TOPLAM                                                              202.317,09 

 

                              AKTİF                          PASİF 

BANKALAR                                                   15.856,69 SERMAYE                                                                200,00 

KASA                                                                     44,69 GEÇMİŞ YIL KARI                                              74.713,27 

OFİS ALIMI                                                 130.000,00 2019 DÖNEM KARI                                          70.988,11 

  

  

TOPLAM                                                      145.901,38 TOPLAM                                                          145.901,38 

 

(Devamı sonraki sayfada) 
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              GELİR KAYNAKLARI   GİDER YERLERİ 

AİDAT GELİRLERİ                                       11.900,00 KIRTASİYE GİDERLERİ                                               383,00 

BAĞIŞ GELİRLERİ                                     109.408,82 ELEKTRİK GİDERLERİ                                                 755,50 

DİĞER GELİRLERİ                                         6.095,00 SOSYAL ETKİNLİK GİDERLERİ                               3.340,00 

 DİĞER GİDERLER                                                     

8.536,46 

 İLETİŞİM GİDERLERİ                                               1.708,40 

 BURS GİDERLERİ                                                     3.000,00 

 TADİLAT GİDERLERİ                                           29.3397,04 

 VERGİ HARÇLAR GİDERLERİ                                 2.693,12 

 KİRA GİDERLERİ                                                      4.593,19 

 TEMSİL AĞIRLAMA GİDERLERİ                            2.583,19 

 OFİS ALIMI GİDERİ                                             130.000,00 

  

 

İSMAİL ARKIN 

SAYMAN 

01.01.2019- 31.12.2019 

 

01.01.2020- 31.12.2020 YILI BİLANÇOSU 

 

                                                               KEPİRTEPELİLER 

                                                                2020 YILI GELİR  

                                   GELİRLER 

EĞİTİM VAKFI 

GİDER HESAP ÖZETİ 

                                      GİDERLER 

2020 YILI GELİRLER                                       65.453,47 2020 YILI GİDERLERİ                                         67.079,17 

2019 YILINDAN DEVİR                                 15.901,38 2021 YILINA DEVİR                                           14.305,68 

 KASA                                                                              6,72 

 VAKIFBANK (VADESİZ)                                     14.298,96 

 BANKA TOPLAMI                                              14.305,68 

TOPLAM                                                         81.354,85 TOPLAM                                                              81.354,85 

                           

(Devamı sonraki sayfada) 
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                              AKTİF                          PASİF 

BANKALAR                                                      14.305,68 SERMAYE                                                           96.000,00 

KASA                                                                          6,72 GEÇMİŞ YIL KARI                                              49.901,38 

DURAN VARLIKLAR                                     140.140,74 2020 DÖNEM KARI                                             8.545,04 

(Bina: 130.000,00 + Demirbaş: 10.140,74) 

                                                                        140.140,74 

 

  

TOPLAM                                                         

154.446,42 

TOPLAM                                                              

154.446,42 

 

              GELİR KAYNAKLARI   GİDER YERLERİ 

AİDAT GELİRLERİ                                         6.050,00 KIRTASİYE GİDERLERİ                                         3.272,75 

BAĞIŞ GELİRLERİ                                       59.403,47 ELEKTRİK GİDERLERİ                                              797,30 

                                     NOTER GİDERLERİ                                                 404.40 

 DİĞER GİDERLER                                                11.365,31 

 İLETİŞİM GİDERLERİ                                            2.059,75 

 SU GİDERLERİ                                                          652,20 

 TADİLAT GİDERLERİ                                          24.181,23 

 VERGİ HARÇLAR GİDERLERİ                               1.853,49 

 KİRA GİDERLERİ                                                    6.000,00 

 KARGO -NAKLİYE GİDERLERİ                             4.624,37 

 YARDIM GİDERLERİ                                              1.660,00 

 GELİR TABLOSU HESAPLARI                                     37,63 

 DEMİRBAŞ GİDERLERİ                                        10.140,74 

                                 

                                                    

 

İSMAİL ARKIN 

SAYMAN 

01.01.2020- 31.12.2020 
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FAALİYET RAPORU 
 

GENİŞ ÇAPLI YENİ KAMPANYALAR DÜZENLEDİK 
Yeniden İmece kampanyası ile Kepirtepelilerin düzenli bağış ve aidat ödemesi yapmaları teşvik edildi, vakıf 
gelirleri arttırıldı. Kampanya devam ediyor! Detaylar websitemizde: www.kepirtepeliler.org.tr/imece  
 

Kepirtepe Seni Bekliyor kampanyası ile 2019 LGS'ye giren başarılı öğrencilere Kepirtepe Anadolu Lisesi’ni 
tercih etmeleri için yazılı ve görüntülü çağrılar yapıldı, yerel basında büyük yankı buldu. 23 video, 9 görsel ile 
100.000’den fazla erişim sağlandı. 
Bu kampanya 2020 yılında da sürdürüldü. Paylaşımlar Facebook sayfamızda. Videolar Youtube kanalımızda. 
 
Kepirtepeliler arasında dayanışmayı arttırmak amacıyla da kampanyalarımız oldu: 

• 2010 mezunu, Şırnak Uludere Şenoba Üçtepe Ortaokulu Fen Bilgisi Öğretmeni Erdem Bakkal’ın okuluna 
okuma ve test kitapları gönderilmesi, astronomi sınıfı kurulması için gerekli teknik malzeme ve elektronik 
ekipman desteği KEV önderliğinde Kepirtepeliler tarafından sağlandı. 

• Kepirtepe Anadolu Lisesi’nde okumakta olan maddi durumu yetersiz öğrencilere verilmek üzere burs bütçesi 
oluşturmak için Kepirtepelilere bağış çağrıları yapıldı ve yıllardır süren burs faaliyetleri bu dönemde de devam 
etti. Bu çalışmaları daha kurumsal bir şekilde yürütebilmek için KEV Burs Yönetmeliği’ni hazırladık. 

• Özellikle Ramazan ve Kurban bayramlarında dini vecibelerle bağış yapmak isteyen Kepirtepelileri vakfımıza 
bağış yapmaya yönlendirdik ve tüm bağışları Yeniden İmece kampanyası altında derledik. 

 
KURUMSALLAŞMA VE DİJİTALLEŞME YÖNÜNDE ÇALIŞTIK 

• www.kepirtepeliler.org.tr resmi kayıtlı, onaylı ve güvenli website adresine geçildi. Vakfın bilgi ve belgelerinin 
dijital ortamda kayıt zemini oluşturuldu. 

• Temsilcilik çalışmaları sürdürüldü. Bölgelerinde çalışmalar yürüten temsilciler raporlarını sundular. Raporlar 
websitemizde. 

• Üyelerin bilgi ve aidat ödeme kayıtları güncellenmeye başladı. Bu çalışmalar devam ediyor. 

• Kepirtepelilerin bilgilerinin güncellenmesi çalışmaları başladı. Bu çalışmalar devam ediyor. 

• KEV’in dijital arşivi hard-disk ve bulut teknolojileriyle yedeklendi. Görsel içerikler Youtube’da paylaşılarak 
erişime açıldı. 

• STK Master şirketinden 1 Ocak itibariyle vakıf danışmanlığı hizmeti alınmaya başladı. 

• İktisadi işletme kurma çalışmaları sürüyor. 

• Stratejik Plan için Kalkınma Ajansı hibesine başvuruldu. Proje kabul edilmemiş olsa da bu yönde çalışmalar 
devam ediyor. 

• Pandemi şartlarında toplantı ve etkinliklerimizi aksatmadan, Zoom ve Youtube mecralarını etkin kullanarak 
çevrimiçi yaptık. 

• Çevrimiçi gerçekleştirdiğimiz etkinliklerde Kepirtepelilerin interaktif şekilde katılabilecekleri aktivitelere yer 
verdik, dijital ve sosyal etkileşimlerini arttırdık. 

• Kepirtepelilerin Medya Okuryazarlığı ve Dijital Vatandaşlık konularında bilinçlenmeleri için eğitsel içerikler 
yayınladık. 

• Yenilenen ve düzenli olarak güncellenen zengin içerikleri ile www.kepirtepeliler.org.tr websitemiz 41.000+ ana 
sayfa ziyareti ve 235.000+ sayfa okunmasına ulaştı.  

• Sosyal medyada takipçi ve üye sayılarımız büyük oranda arttı. Facebook sayfa takipçisi sayımız 3.500’ü aştı. 
Yine Facebook’taki Kepirtepeliler grubunda ise 2600+ üye mevcut. Twitter’da 800’e yakın, Instagram’da ise 
1400’den fazla takipçimiz var. 2020’de açtığımız Linkedin sayfamız ve Telegram grubumuz henüz büyüme 
aşamasında. En önem verdiğimiz sosyal medya araçlarımızın başında ise YouTube geliyor. 360 aboneye ulaştık 
ve 70’i son 2 yılda yüklenen 117 video ile 50.000 izlemeye ulaştık.  

https://www.facebook.com/KepirtepelilerEgitimVakfi/posts/2925723624174697
http://www.kepirtepeliler.org.tr/imece
https://www.facebook.com/hashtag/kepirtepesenibekliyor
https://www.youtube.com/playlist?list=PL-qagN0hN4hK2cZnt7Q4C1FmzvEXf-VEG
https://www.facebook.com/KepirtepelilerEgitimVakfi/posts/3410862478994140
https://www.facebook.com/KepirtepelilerEgitimVakfi/posts/3410862478994140
http://www.kepirtepeliler.org.tr/
http://www.kepirtepeliler.org.tr/kev/rapor
https://www.youtube.com/KepirtepelilerEgitimVakfi
https://www.kepirtepeliler.org.tr/30-kepirtepeliler-gunu-izleyin/
https://www.kepirtepeliler.org.tr/kepirtepeliler-gunu-19-mayis-2021/
https://www.kepirtepeliler.org.tr/medya-okuryazarligi-ve-dijital-vatandaslik/
http://www.kepirtepeliler.org.tr/
https://www.facebook.com/KepirtepelilerEgitimVakfi
https://www.facebook.com/groups/kepirtepeliyiz
https://twitter.com/Kepirtepeliler
https://www.instagram.com/KepirtepelilerEgitimVakfi
https://www.linkedin.com/company/KepirtepelilerEgitimVakfi
https://t.me/kepirtepeliler
https://www.youtube.com/c/KepirtepelilerEgitimVakfi/videos
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VAKIF MERKEZİMİZİ GENİŞLETTİK VE YENİLEDİK 
• Lüleburgaz’daki vakıf merkezimizi 2019 Haziran’da satın almıştık. Halil İbrahim Tunalı Kitaplığı’nı kurmak 
için merhumun ailesinin destekleriyle, yan daireyi de 2019 Eylül’de kiraladık ve her iki dairemizi de tadilata aldık. 
Zemin parke döşendi, pimapenler yenilendi elektrik ve su tesisatları yeniden döşendi dış çelik kapı takıldı, klima 
ve televizyon kuruldu, mutfak ve çalışma odaları yeniden düzenlendi, iç tasarım Kepirtepe imgeleriyle bezendi, 
komple badana yapıldı, bina dışındaki vakıf tabelası ışıklı olarak yenilendi, balkon kapatıldı, kitaplıklar, dolaplar, 
koltuklar yenilendi, oturma düzeni yeniden tertip edildi. Neredeyse bitmiş olan çalışmalar salgında durduruldu. 
Resmi açılış pandemi sonra normale dönüldüğünde gerçekleştirilecek. 

• Vakıf tabelası ve pimapenler ayni ve maddi bağışlarla yenilendi. Diğer tadilatlar vakıf bütçesinde karşılandı. 

• Selahaddin Gül aracılığıyla İndex Grup’tan vakfımıza mobilya ve teknik malzeme hibesi yapıldı.  

• Toplantı salonuna Nedim Menekşe Salonu adı verildi. 

 
ÇINARDAN FİDANA MENTORLUK PROJESİNİ SÜRDÜRDÜK 

2018-2019 döneminde 17 eşleşme ile pilot olarak uyguladığımız projemizde 2019-2020 döneminde 26 
eşleşme ile devam ettik; üniversite öğrencisi Kepirtepelilerle kıdemli mezunlarımızı bir araya getirdik. Detaylar 
websitemizde: kepirtepeliler.org.tr/mentorluk  

 
DİĞER PROJE VE ETKİNLİKLERE PAYDAŞ OLDUK 

• “Kepirtepe Bilim, Sanat ve Tasarım Köyü” Yıldız Teknik Üniversitesi ve İstanbul Kültür Üniversitesi mimarlık 
fakülteleri 4. sınıf bitirme projelerinde uygulama/tasarım alanı olarak Kepirtepe Köy Enstitüsü eski yerleşkesini 
kullanan projede paydaş olduk. 

• Okulumuzda STEAM laboratuvarı kurulması için Kalkınma Ajansı’na başvurulan projede paydaş olduk. 

• Okulumuza bağışlarla yapılan derslik yenileme faaliyetlerine destek verdik. 

• Okulumuza özel derslikler bağışlanmasına ve Kariyer Günleri’nde başarılı Kepirtepelilerin konuşmacı 
olmalarına aracı olduk. 

• Gaziosmanpaşa’da hizmetiçi seminere konuk olduk.  

• Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasına bağış yapıldı. 

• Kepirtepe ve Köy Enstitüleri ile ilgili bilimsel ve akademik araştırmalar yapan öğrenci, araştırmacı ve 
akademisyenlere ayni destek verilerek kaynak ve içerik temin edildi, destek olundu. 2 yıllık dönemde bu sayı 
10’un üzerindedir. 

• Lüleburgaz Belediyesi tarafından Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ile iş birliği halinde çevrimiçi 
düzenlenen Kültür Envanteri Çalıştayı'na katıldık. 

 
KURUMSAL GÖRÜŞME VE ZİYARETLER YAPTIK 

Kepirtepe Anadolu Lisesi başta olmak üzere, Kırklareli Valiliği, Lüleburgaz Kaymakamlığı, Lüleburgaz İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı, STK Master, Recep Karamaz, Köy Enstitüsü mezunu 
büyüklerimiz, Kepirtepe mezunlarının görev yaptığı kurumlara vakıf başkanı başta olmak üzere KEV 
yetkililerince ziyaretler gerçekleştirildi. 

 
“GENİŞLETİLMİŞ” YÖNETİM TOPLANTILARI YAPTIK 

Mevcut yönetim, temsilciler ve aktif üyelerle katılımcı yaklaşımla şeffaf iletişim kuruldu, açık toplantılar yapıldı. 

• 15 Haziran 2019, Kepirtepe Anadolu Lisesi 

• 24 Temmuz 2019, Beyoğlu Öğretmenevi 

• 07 Eylül 2019, KEV Vakıf Merkezi 

• 05 Ekim 2019, KEV Vakıf Merkezi 

• 11 Ocak 2020, KEV Vakıf Merkezi 

• 07 Mart 2020, KEV Vakıf Merkezi 

• 04 Nisan 2020, Telekonferans toplantı 

• 07 Mayıs 2020, Zoom toplantısı 

• 14 Mayıs 2020, Zoom toplantısı 

• 21 Mayıs 2020, Zoom toplantısı 

• 18 Haziran 2020, Zoom toplantısı 

• 27 Temmuz 2020, Zoom toplantısı 

https://www.facebook.com/hashtag/kevvak%C4%B1fmerkeziyenileniyor
http://www.kepirtepeliler.org.tr/mentorluk
https://www.facebook.com/hashtag/kepirtepebilimsanattasar%C4%B1mk%C3%B6y%C3%BCprojesi
https://www.facebook.com/KepirtepelilerEgitimVakfi/posts/3529432990470421
https://www.facebook.com/KepirtepelilerEgitimVakfi/posts/2605771056169957
https://www.facebook.com/KepirtepelilerEgitimVakfi/posts/4052459791501069
https://www.facebook.com/KepirtepelilerEgitimVakfi/posts/2747955635284831
https://www.facebook.com/KepirtepelilerEgitimVakfi/posts/2748183398595388
https://www.facebook.com/KepirtepelilerEgitimVakfi/posts/2748183398595388
https://www.facebook.com/KepirtepelilerEgitimVakfi/posts/2805090156238045
https://www.facebook.com/KepirtepelilerEgitimVakfi/posts/2829005583846502
https://www.facebook.com/KepirtepelilerEgitimVakfi/posts/4048916865188695
https://www.facebook.com/KepirtepelilerEgitimVakfi/posts/2300150316732034
https://www.facebook.com/KepirtepelilerEgitimVakfi/posts/2369682189778846
https://www.facebook.com/KepirtepelilerEgitimVakfi/posts/2453661101380954
https://www.facebook.com/KepirtepelilerEgitimVakfi/posts/2725207730892955
https://www.facebook.com/KepirtepelilerEgitimVakfi/posts/2843371049076622
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• 7 Eylül 2020, Zoom toplantısı 

• 12 Ekim 2020, Zoom toplantısı 

• 11 Kasım 2020, Zoom toplantısı 

• 23 Kasım 2020, Zoom toplantısı 

• 5 Aralık 2020, Zoom toplantısı 

• 23 Aralık 2020, Zoom toplantısı 

• 26 Aralık 2020, Malî Bilgilendirme (Zoom) 

• 16 Ocak 2021, Zoom toplantısı 

• 27 Şubat 2021, Zoom toplantısı 

• 13 Mart 2021, Zoom toplantısı 

• 03 Nisan 2021, Zoom toplantısı 

• 24 Nisan 2021, Zoom toplantısı 

• 22 Mayıs 2021, Zoom toplantısı 
Toplantılarımızın raporları websitemizde: 
www.kepirtepeliler.org.tr/kev/rapor  

 
KEPİRTEPELİLERİ CANLI ve ÇEVRİMİÇİ ETKİNLİKLERDE BİR ARAYA GETİRDİK 

• Beyoğlu Öğretmenevi Geleneksel Kepirtepeliler Kahvaltıları 2019’da Ekim, Kasım, Aralık; 2020’de Ocak, 
Şubat ve Mart aylarının ikinci Çarşamba günleri gerçekleştirildi. Pandemi dolayısıyla yaklaşık 1,5 yıldır bu 
etkinlikler gerçekleştirilemiyor. 

• 2019 Ramazan ve Kurban bayramlarında vakıf merkezinde bayramlaşma buluşmaları gerçekleştirildi. 

• Beylikdüzü’nde Barış ve Sevgi Buluşmaları’nda stant açıldı. 

• Kepirtepe’de İlk Ders etkinliği 6. defa gerçekleştirildi. 

• İstanbul’daki Genç Kepirtepeliler Kahvaltısı 3 Kasım 2019’da 75 katılımcıyla 7.defa gerçekleştirildi.  

• Edirne’deki Genç Kepirtepeliler Kahvaltısı 1 Aralık 2019’da 180 katılımcıyla 3. defa gerçekleştirildi. 

• Kepirtepe için Vefa ve Birlik Günü 24 Kasım 2019’da İstanbul’da 40 katılımcıyla gerçekleştirildi.  

• 175 Kepirtepeli 16 Ocak’ta Lüleburgaz’da kahvaltı etkinliğinde bir araya geldi. 

• Kırklareli’deki Kepirtepelilerle buluşuldu. 

• Enez’deki Kepirtepelilerle buluşuldu. 

• Pandemi şartlarında yüz yüze bir araya gelemesek de çevrimiçi olarak geniş katılımlı etkinliklere devam ettik. 
 Çevrimiçi Bayramlaşma Buluşması, 25 Mayıs 2020 (Ramazan Bayramı) 
 Çevrimiçi Bayramlaşma Buluşması, 2 Ağustos 2020 (Kurban Bayramı) 
 Kepirtepe Konuşmaları: Doç. Dr. Olcay Yavuz ile "Lider Gençlik Lider Türkiye", 30 Eylül 2020 
 30. Kepirtepeliler Günü, 29 Kasım 2020 
 KEV 2019 Yılı Malî Bilgilendirme Toplantısı, 26 Aralık 2020 
 KEV'in 25. Yılı Açılış Etkinliği, 26 Ocak 2021 
 Köy Enstitülerinin Kuruluşunun 81. Yıl Dönümü Etkinliği, 17 Nisan 2021 
 31. Kepirtepeliler Günü, 19 Mayıs 2021 
 31. Kepirtepeliler Günü çevrimiçi olarak, Başlangıçtan Sonsuzluğa Kepirtepe Koşusu ise fiilen 
gerçekleştirildi. Kepirtepeliler Günü'nün geleneksel etkinliklerinden biri olan, okulumuzun ilk kuruluş yeri 
Edirne-Karaağaç'tan başlayıp Lüleburgaz'da noktalanan "Başlangıçtan Sonsuzluğa Kepirtepe Koşusu" bu 
yıl pandemi şartları nedeniyle sadece 1978 mezunu Fedai Kürtül tarafından koşuldu, ancak 10’dan fazla 
sporcu Kepirtepeli de yaşadıkları yerlerden sembolik koşularla bu önemli etkinliğe sanal olarak katıldı. 

 
BÜLTEN ve BASIM-YAYIM FAALİYETLERİNE DEVAM ETTİK 

2014’ten beri 7 yıldır düzenli olarak yayınlanan ve binlerce Kepirtepeliye ulaşan bültenimizin 17. sayısı Eylül 
2019’da; 18. sayısı Ocak 2020’de yayınladık. 19. sayı Nedim Menekşe Özel Sayısı olarak Temmuz 2020’de 
yayınlandı. Bültenin en son sayısı ise, Şubat 2021’de yayınlanan Kepirtepe Bülteni’nin 20. sayısı. Bültenin 
güncel sayılarını basılı olarak posta ile teslim almak için vakıf merkeziyle iletişime geçerek abone olabilir; eski 
sayıları ise websitemizden okuyabilirsiniz: https://www.kepirtepeliler.org.tr/faaliyetler/kepirtepe-bulteni 
Kitap basım çalışmaları da devam ediyor. 
Kepirtepeli yazar ve şairlerin kitapları da vakıf sosyal medya mecralarında duyuruluyor. Ayrıca, Köy 
Enstitüsü mezunu yazarların toplam 81 adet yeni basım kitabı KEV kütüphanesine kazandırıldı. 
Anı & Deneme Yarışması ve Fotoğraf Yarışması gibi etkinliklerle Kepirtepelileri sanat ve yazın içerikleri 
üretmeye teşvik ettik. 

https://www.youtube.com/watch?v=Uiw_e5yA-Is
http://www.kepirtepeliler.org.tr/kev/rapor
https://www.facebook.com/hashtag/kepirtepelilersevgivebar%C4%B1%C5%9Fg%C3%BCnlerinde
https://www.facebook.com/KepirtepelilerEgitimVakfi/posts/2457346621012402
https://www.facebook.com/hashtag/gen%C3%A7kepirtepelilerkahvalt%C4%B1s%C4%B17istanbul
https://www.facebook.com/hashtag/gen%C3%A7kepirtepelilerkahvalt%C4%B1s%C4%B13edirne
https://www.facebook.com/hashtag/kepirtepei%C3%A7invefavebirlikg%C3%BCn%C3%BC
https://www.facebook.com/KepirtepelilerEgitimVakfi/posts/2736424649771263
https://www.facebook.com/KepirtepelilerEgitimVakfi/posts/2778993948847666
https://www.facebook.com/KepirtepelilerEgitimVakfi/posts/2451567984923599
https://www.facebook.com/KepirtepelilerEgitimVakfi/posts/2707470709333324
https://www.facebook.com/KepirtepelilerEgitimVakfi/posts/2918080181605708
https://www.kepirtepeliler.org.tr/25-yil-yarismalari/
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ANMA VE TAZİYELERLE KEPİRTEPE RUHUNU CANLI TUTTUK 
Atatürk, Cumhuriyet ve Köy Enstitüsü değerlerimizi yansıtacak şekilde milli ve bayramlarda, özel gün ve 
haftalarda paylaşımlar yaptık. Anma ve taziyelerle de geçmişimize saygı ve minnetimizi yansıttık, değerlerimizi 
geleceğe taşıdık. 
Andığımız büyüklerimiz: 
Mustafa Kemal Atatürk, Hasan Ali Yücel, İsmail Hakkı Tonguç, Mehmet Başaran, Hasan Sazcı, İhsan Dursun. 
Kutladığımız / andığımız özel günler (kronolojik sıra ile): 
Madımak Katliamı, Kurban Bayramı, 30 Ağustos Zafer Bayramı, 1 Eylül Dünya Barış Günü, 14 Ekim 
Kepirtepe’nin Kuruluşu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 8 Kasım Lüleburgaz’ın Kurtuluşu, 10 Kasım Atatürk’ün 
Ölümü, 24 Kasım Öğretmenler Günü, 10 Aralık İnsan Hakları Günü, Asteğmen Kubilay’ın Şehit Edilmesi, Yılbaşı, 
3 Mart Halifeliğin Kaldırılması, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, 16 Mart Öğretmen Okullarının Kuruluşu, 18 Mart 
Çanakkale Deniz Zaferi, Covid-19 Salgını Süreci, 17 Nisan Köy Enstitülerinin Kuruluşu, 23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Anneler Günü, Babalar Günü, 
Vefat eden Kepirtepeli büyüklerimiz ve vakıf üyelerimiz: 
Halil İbrahim Tunalı, Mehmet Kayıkçı, Mesut Öztürk, Zekiye Güvenç, Hasan Kaymaz, Sadiye Özyüksel, Basri 
Baştürk, Emine Çayır, Nazmi Uluçay, Nazmi Kılıçoğlu, Ahmet Has, Hasan Tuna, Cengiz Bektaş, Nedim 
Menekşe, Rüstem Tutak, Ramazan Bilir, Hüseyin Kıyılar, Vahit Özcan, İrfan Can, Hamdi Dağdevir, Ayşe Aynur 
Onay, Remzi Yeşilyurt, Ahmet Açıl, Mehmet Akbaş, Cenap Dandul, Halit Köprü, Halil Basutçu, Raif Üstün, Sezai 
Yurdakul.  
(Vefat sırasına göre, en son en yakın zamanda) 
 
 

SOSYAL MEDYADA TEMATİK İÇERİKLER YAYINLADIK 
Ülke gündeminde önemli yer tutan, camiamızı yakından ilgilendiren konularda kurumsal duyurular yaptık, 
Kepirtepeliler adına görüşlerimizi paylaştık; Ekrem İmamoğlu’nun İBB Başkanı seçilmesi, Kaz Dağları 
mücadelesi, Acil kan duruyusu, İstanbul depremi Geçmiş Olsun ilanı, Aidat Ödemeleri duyurusu, Yeniden 
İmece duyurusu, Elazığ’daki Deprem için Geçmiş Olsun ilanı, Suriye-İdlib’de şehit olan askerlerimize taziye, 
Burs kampanyası duyurusu, Boğaziçi’nin Yanındayız kamuoyu duyurusu, Lüleburgaz Mehmet Başaran 
Parkı’nın açılışı, Cumhuriyet Gazetesi’ne destek ilanı, 14 Şubat Sevgililer Günü’ne ithafen Mustafa & Sevgim 
Sarıoğlu çiftinin Kepirtepe’de başlayan birlikteliğinin hikayesi, 

• Okulumuzla ilgili gelişmeler, öğrencilerin başarıları, tadilat ve yenileme çalışmaları 

• İbrahim Tunalı’nın Kepirtepe Günlükleri 

• Arşivlerde Kepirtepe 

• 17 Nisan Köy Enstitülerinin Kuruluşu 

• 23 Nisan’da Kepirtepelilerin çocuklarından 3 dilde video 

• Gurur Tablomuz (Başarı ve Kutlama Duyuruları) 

• KEV Günlüğü 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/KepirtepelilerEgitimVakfi/posts/3504991096247944
https://www.facebook.com/KepirtepelilerEgitimVakfi/posts/2820090328071361
https://www.facebook.com/KepirtepelilerEgitimVakfi/posts/2316451325101933:0
https://www.facebook.com/KepirtepelilerEgitimVakfi/posts/2316451325101933:0
https://www.facebook.com/KepirtepelilerEgitimVakfi/posts/2314360918644307:0
https://www.facebook.com/KepirtepelilerEgitimVakfi/posts/2596195843794145
https://www.facebook.com/KepirtepelilerEgitimVakfi/posts/2330833133663752
https://www.facebook.com/KepirtepelilerEgitimVakfi/posts/2398445793569152
https://www.facebook.com/KepirtepelilerEgitimVakfi/posts/2437921669621564:0
https://www.facebook.com/KepirtepelilerEgitimVakfi/posts/2442578265822571:0
https://www.facebook.com/KepirtepelilerEgitimVakfi/posts/2524565907623806:0
https://www.facebook.com/KepirtepelilerEgitimVakfi/posts/2524565907623806:0
https://www.facebook.com/KepirtepelilerEgitimVakfi/posts/3434191656661222
https://www.facebook.com/KepirtepelilerEgitimVakfi/posts/2556102207803509
https://www.facebook.com/KepirtepelilerEgitimVakfi/posts/3501473426599711
https://www.facebook.com/KepirtepelilerEgitimVakfi/posts/2580557395357990
https://www.facebook.com/KepirtepelilerEgitimVakfi/posts/2580557395357990
https://www.facebook.com/KepirtepelilerEgitimVakfi/posts/2611945185552544
https://www.facebook.com/KepirtepelilerEgitimVakfi/posts/2654768314603564:0
https://www.facebook.com/KepirtepelilerEgitimVakfi/posts/2681515508595511
https://www.facebook.com/KepirtepelilerEgitimVakfi/posts/2698718793541849:0
https://www.facebook.com/KepirtepelilerEgitimVakfi/posts/2834011280012599
https://www.facebook.com/KepirtepelilerEgitimVakfi/posts/2842865669127160
https://www.facebook.com/KepirtepelilerEgitimVakfi/posts/3838629779550739
https://www.facebook.com/KepirtepelilerEgitimVakfi/posts/2866155756798151
https://www.facebook.com/KepirtepelilerEgitimVakfi/posts/2866155756798151
https://www.facebook.com/KepirtepelilerEgitimVakfi/posts/2891831197563940
https://www.facebook.com/KepirtepelilerEgitimVakfi/posts/2896816283732098
https://www.facebook.com/KepirtepelilerEgitimVakfi/posts/2932288446851548
https://www.facebook.com/KepirtepelilerEgitimVakfi/posts/2945331612213898
https://www.facebook.com/KepirtepelilerEgitimVakfi/posts/2945331612213898
https://www.facebook.com/KepirtepelilerEgitimVakfi/posts/2964726506941075
https://www.facebook.com/KepirtepelilerEgitimVakfi/posts/2985720991508293
https://www.facebook.com/KepirtepelilerEgitimVakfi/posts/2301741973239535:0
https://www.facebook.com/KepirtepelilerEgitimVakfi/posts/2409182182495513
https://www.facebook.com/KepirtepelilerEgitimVakfi/posts/2369381526475579
https://www.facebook.com/KepirtepelilerEgitimVakfi/posts/2408763705870694
https://www.facebook.com/KepirtepelilerEgitimVakfi/posts/2460952810651783
https://www.facebook.com/KepirtepelilerEgitimVakfi/posts/2525231107557286
https://www.facebook.com/KepirtepelilerEgitimVakfi/posts/2557081034372293
https://www.facebook.com/KepirtepelilerEgitimVakfi/posts/2622505907829805:0
https://www.facebook.com/KepirtepelilerEgitimVakfi/posts/2622505907829805:0
https://www.facebook.com/KepirtepelilerEgitimVakfi/posts/2643839479029781
https://www.facebook.com/KepirtepelilerEgitimVakfi/posts/2708192505927811
https://www.facebook.com/KepirtepelilerEgitimVakfi/posts/2742348902512171
https://www.facebook.com/KepirtepelilerEgitimVakfi/posts/2744583362288725
https://www.facebook.com/KepirtepelilerEgitimVakfi/posts/2789484551131939:0
https://www.facebook.com/KepirtepelilerEgitimVakfi/posts/2871129879634072
https://www.facebook.com/KepirtepelilerEgitimVakfi/posts/2889519871128406
https://www.facebook.com/KepirtepelilerEgitimVakfi/posts/2889519871128406
https://www.facebook.com/KepirtepelilerEgitimVakfi/posts/2945600035520389
https://www.facebook.com/KepirtepelilerEgitimVakfi/posts/2980878998659159
https://www.facebook.com/KepirtepelilerEgitimVakfi/posts/3077860898960968
https://www.facebook.com/KepirtepelilerEgitimVakfi/posts/3111653345581723
https://www.facebook.com/KepirtepelilerEgitimVakfi/posts/3168809436532780
https://www.facebook.com/KepirtepelilerEgitimVakfi/posts/3307896039290785
https://www.facebook.com/KepirtepelilerEgitimVakfi/posts/3327475470666175
https://www.facebook.com/KepirtepelilerEgitimVakfi/posts/3327475470666175
https://www.facebook.com/KepirtepelilerEgitimVakfi/posts/3368713026542419
https://www.facebook.com/KepirtepelilerEgitimVakfi/posts/3403304786416576
https://www.facebook.com/KepirtepelilerEgitimVakfi/posts/3519299181483802
https://www.facebook.com/KepirtepelilerEgitimVakfi/posts/3531939453553108
https://www.facebook.com/KepirtepelilerEgitimVakfi/posts/3545463648867355
https://www.facebook.com/KepirtepelilerEgitimVakfi/posts/3553371461409907
https://www.facebook.com/KepirtepelilerEgitimVakfi/posts/3568006509946402
https://www.facebook.com/KepirtepelilerEgitimVakfi/posts/3663093937104325
https://www.facebook.com/KepirtepelilerEgitimVakfi/posts/3663093937104325
https://www.facebook.com/KepirtepelilerEgitimVakfi/posts/2316016498478749
https://www.facebook.com/KepirtepelilerEgitimVakfi/posts/2387136744700057
https://www.facebook.com/KepirtepelilerEgitimVakfi/posts/2387136744700057
https://www.facebook.com/KepirtepelilerEgitimVakfi/posts/2398832566863808
https://www.facebook.com/KepirtepelilerEgitimVakfi/posts/2489764271103970
https://www.facebook.com/KepirtepelilerEgitimVakfi/posts/2540657759347954
https://www.facebook.com/KepirtepelilerEgitimVakfi/posts/2562657613814635
https://www.facebook.com/KepirtepelilerEgitimVakfi/posts/2562657613814635
https://www.facebook.com/KepirtepelilerEgitimVakfi/posts/2754449094635485
https://www.facebook.com/KepirtepelilerEgitimVakfi/posts/2825662650847462:0
https://www.facebook.com/KepirtepelilerEgitimVakfi/posts/2911724265574633
https://www.facebook.com/KepirtepelilerEgitimVakfi/posts/3730953213651730
https://www.facebook.com/KepirtepelilerEgitimVakfi/posts/3115812128499178
https://www.facebook.com/KepirtepelilerEgitimVakfi/posts/3115812128499178
https://www.facebook.com/KepirtepelilerEgitimVakfi/posts/3620915131322206
https://www.facebook.com/KepirtepelilerEgitimVakfi/posts/3753232084757176
https://www.facebook.com/KepirtepelilerEgitimVakfi/posts/3753232084757176
https://www.facebook.com/hashtag/kepirtepeanadolulisesindenhaberler
https://www.facebook.com/KepirtepelilerEgitimVakfi/posts/2720652448015150
https://www.facebook.com/KepirtepelilerEgitimVakfi/posts/3548684278545292
https://www.kepirtepeliler.org.tr/kepirtepedeki-gelismeler/
https://www.facebook.com/hashtag/ibrahimtunal%C4%B1kepirtepeg%C3%BCnl%C3%BCkleri
https://www.facebook.com/hashtag/ar%C5%9Fivlerdekepirtepe
https://www.facebook.com/hashtag/17nisank%C3%B6yenstit%C3%BClerininkurulu%C5%9Fu2020
https://www.facebook.com/KepirtepelilerEgitimVakfi/posts/2948304668583259
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.560234960723587&type=3
https://www.facebook.com/KepirtepelilerEgitimVakfi/posts/4078800645533650
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2 Yıl Boyunca Gerçekleştirilen Faaliyetler 

Mayıs 2019 – Mayıs 2021 
(kronolojik Sıralama) 

 

4 Mayıs 2019 Cumartesi: Başlangıçtan Sona Kepirtepe 
Koşusu’nun üçüncüsü gerçekleştirildi. 5 Nisan 1937’de 
Edirne Karaağaç’ta Eğitmen Kursu olarak kurulduğumuz 
yerden başlayarak Lüleburgaz Kongre Meydanı’na 
ulaşan “Başlangıçtan Sona Kepirtepe Koşusu”, toplamda 
19 atletin katılımıyla gerçekleşti. 5 Mayıs Pazar sabahı ise 
koşunun ikinci kısmı gerçekleştirildi. Yine yaklaşık 25 
kişilik bir ekip, Lüleburgaz Kongre Meydanı’ndan saat 
10:00’da başlayarak Kepirtepe Anadolu Lisesi’ne kadar koştu. Kepirtepe’de yüzlerce 
Kepirtepeli tarafından coşkuyla karşılanan koşuculara madalyaları program 
başladığında takdim edildi. 
Detaylar: facebook.com/events/665565307214318  
 

5 Mayıs 2019 Pazar: 29. Kepirtepeliler Günü 1000’e yakın 
Kepirtepelinin katılımıyla gerçekleştirildi. Marşlarımız coşkuyla 
söylendi. Kepirtepe’den 1969, 1979, 1994, 2004 mezun olanlara 50., 
40., 25. ve 15. yıl plaketleri verildi. Bu yıl 25’e yakın şair ve yazar, 3 
ressam ve 3 fotoğrafçı Kepirtepeliler ile buluştu.  
Detaylar: facebook.com/events/582653268921619  
 

26 Mayıs 2019 Pazar: Yönetim toplantısı, Lüleburgaz’daki 
KEV Vakıf Merkezi’nde gerçekleştirildi. Genel Kurul öncesi 
görev dağılımı, 29. Kepirtepeliler Günü değerlendirmesi, 
Kepirtepe bülteni 17. sayının baskıya hazırlanması, 
Kepirtepe Anadolu Lisesi’nin Trakya’daki en iyi öğrencileri 
alması için bir eylem planı oluşturulması ve vakfımızın 2019-
2023 planını oluşturulması gündemi üzerinde çalışıldı.  
Detaylar: http://kepirtepeliler.org/kev/rapor  
 

28 Mayıs 2019 Salı: 1,5 yıla yakın süren kampanya sonunda, Kepirtepelilerin 
yaklaşık 130.000 TL’lik bağışlarıyla, akıf merkezi olarak kullanılacak olan 
gayrimenkulün alım işlemi tamamlandı ve tapusu teslim alındı. Detaylı bilgi ve 
bağışçılar listesi: http://kepirtepeliler.org.tr/tesekkurler-kepirtepe-ailesi  

https://www.facebook.com/events/665565307214318
https://www.facebook.com/events/582653268921619
http://kepirtepeliler.org/kev/rapor
http://kepirtepeliler.org.tr/tesekkurler-kepirtepe-ailesi
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30 Mayıs 2019 Perşembe: Çınardan Fidana 
Mentorluk projesi 2019-2020 dönemi başvuruları 
başladı. Başvuru ve detaylı bilgi: 
 www.kepirtepeliler.org.tr/mentorluk  
 

3 Haziran 2019 Perşembe: Kepirtepeliler bayramlaşma 
etkinliği Ramazan Bayramı’nın 3’üncü günü, 11.00-15.00 
saatleri arasında vakıf merkezimizde gerçekleştirildi. 
 

12 Haziran 2019 Çarşamba: 2018/2019 Öğretim Yılı (77. Dönem) 
Mezuniyet Töreni, Kepirtepe Anadolu Lisesi Spor Salonu’nda, 115 
mezun öğrenci, aileleri, öğretmenler, mülki idare amirleri ve vakıf 
yöneticilerimizin katılımıyla gerçekleştirildi. İlk 3 derece ile mezun 
olan öğrencilere çeyrek altın hediye edildi ve tüm mezun 
öğrencilere KEV Aday Üyelik Belgesi takdim edildi.  
 

15 Haziran 2019 Cumartesi: Vakfımızın 2019 Yılı Olağan “Seçimli” Genel Kurul 
Toplantısı, 15 Haziran Cumartesi saat 14:00’te, Kepirtepe Anadolu Lisesi 3. kattaki çok 
amaçlı salonda geniş katılımla gerçekleştirildi. Selahaddin Gül ('85), başkanlık görevini 
Sedat Tonguz'a ('70) devretti. 

 
 

      

http://www.kepirtepeliler.org.tr/mentorluk
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24 Haziran 2019: Kepirtepe Anadolu Lisesi ile iş birliği içerisinde 
Liseye Geçiş Sınavı (LGS) ile tercih yapacak öğrencilere yönelik 
Kepirtepe Seni Bekliyor kampanyası başlatıldı. 20’den fazla 
başarılı mezunun video ve fotoğrafları sosyal mecralarda 
paylaşıldı. Katkı sunan Kepirtepeliler: 
Aykut Çubukçu, yazılım mühendisi; Prof. Dr. Doğanay Tolunay, 
Bengü Taş, fizik alanında araştırma görevlisi; Doktor Gökay 
Taylan, kardiyoloji uzmanı; Avukat Erdal Gürbüz, Ufuk Türkkan, 
T.C. Hanoi Büyükelçiliği 3. Katibi; Aykut Atakan, iş analisti; Prof. 
Dr. Ayhan Dinçkan, genel cerrahi uzmanı; Feza Kırgız, LC Waikiki Lojistik Operasyonları 
Direktörü; KEV Başkanı Sedat Tonguz, emekli ilköğretim müfettişi; Murat Akbıyık, 
İngilizce okutmanı öğretim görevlisi; Özlem Kurudere, Kepirtepe Anadolu Lisesi 11. 
sınıflar dönem birincisi; Tuna Güven, Borusan EnBW Enerji Operasyonlar Genel Müdür 
Yardımcısı; Avukat Ece Bilge Günay; Mutlu Biçer, matematik öğretmeni; Merve 

Dökmeci, ODTÜ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümü 
doktora öğrencisi; Şeyma Kacar, psikoloji öğrencisi; Aşkın Yazan, 
Türkçe öğretmeni; Ayşen Tuzcu, Michigan Eyalet Üniversitesinde 
doktora öğrencisi; Kepirtepe Anadolu Lisesi sporcuları, Doktor 
Cüneyt Arkan, kalp damar cerrahisi asistanı; Hakan Algül, 
yönetmen; Görkem Evci, yazar ve editör; Yrd. Doç. Dr. Olcay Yavuz, 
akademisyen; Ayşe Günay, eğitim danışmanı. 
Açıklanan LGS sonuçlarına göre, Kepirtepe 408.9421 taban puanla 
yüzde 2.93 ila 11.04'lük dilime girmiş öğrencilerin tercihi oldu.  

 

24 Temmuz 2019 Çarşamba: Kepirtepeliler Eğitim Vakfı 
yönetimi ve aktif üyeler, yeni döneme hazırlık yapmak 
ve hasret gidermek için İstanbul Beyoğlu Öğret-
menevi’nde bir araya geldi. Yaz döneminin etkin 
değerlendirilmesi için fikir paylaşımları yapıldı, devam 
eden çalışmalarla ilgili süreç değerlendirildi. 
 

30 Ağustos - 8 Eylül 2019: Beylikdüzü 6. Barış ve Sevgi 
Buluşmaları’na vakıf olarak katıldık ve 10 gün boyunca 
stand çalışması yaptık, Kepirtepeliler ile buluştuk, kitap 
satışı yaptık. Kepirtepeliler Zafer Bayramı kortejinde de 
coşkulu bir şekilde yer aldı.  
 

6 Eylül 2019: Kepirtepe Bülteni’nin 17. Sayısı çıktı. Tüm 
sayılara websitemizden erişebilirsiniz:  
www.kepirtepeliler.org.tr/faaliyetler/kepirtepe-bulteni  

http://www.kepirtepeliler.org.tr/faaliyetler/kepirtepe-bulteni


16 
 

7 Eylül 2019: Kepirtepeliler Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu, Lüleburgaz'daki vakıf 
merkezinde toplandı. 1943 mezunlarımızdan merhum İbrahim Tunalı'nın ailesi de 
toplantımıza katıldı. Değerli mezunumuzun ve ailesinin vakfımıza yapacağı bağışlar 
değerlendirildi. KEV’in 2019-2020 dönemi faaliyet planı hazırlandı. KEV Yönetim 
toplantılarının tutanaklarına websitemizden erişebilirsiniz: 
www.kepirtepeliler.org.tr/kev/rapor  
 

9 Eylül 2019: Kepirtepe, bugün 82. kez yeni eğitim öğretim yılına 
başladı. Gelenekselleşen “İlk Ders”i 1969 mezunlarımızdan Selçuk 
İşcan verdi. Kepirtepeliler Eğitim Vakfı Başkanı Sedat Tonguz da 
törende bir konuşma yaptı. Konuşmanın metni sayfa 32’de 
 

14 Ekim 2019: Kepirtepe’nin 81. Kuruluş yıldönümü sosyal medyada kutlandı.  
 
21 Ekim 2019: KEV Başkanı Sedat Tonguz ve Kırklareli İl Genel Meclis Üyesi Abdullah 
Mutluer (1978) Kırklareli Valisi Osman Bilgin ile görüşerek Köy Enstitüsü binalarının 
vakfa verilmesi için dilekçemizi sundu. 
 

23 Ekim 2019: Vakfımıza da önemli bağışlar yapan 1964 mezunu Ferhan Çelikel'in, 
okulumuzda ağabeyi Hayri Çelikel adına donatımını yaptırdığı dersliğin açılışı yapıldı.  
 

31 Ekim 2019: Yeniden İmece Kampanyası Kepirtepelilere duyuruldu. Detaylı bilgi için 
websitemizi ziyaret ediniz: www.kepirtepeliler.org.tr/imece  
 

3 Kasım 2019: Genç Kepirtepeliler Kahvaltısı İstanbul’da 7. defa gerçekleştirildi. 
Kadıköy’deki etkinlikte genç mezunlarımız ve tecrübeli Kepirtepeliler bir araya geldi.  
KEV Başkanı Sedat Tonguz’un konuşma metni sayfa 34’te 
 

1 Aralık 2019: Genç Kepirtepeliler Kahvaltısı Edirne’de 3. defa gerçekleştirildi. 180 
Kepirtepelinin katıldığı etkinlikte genç Kepirtepeliler adına 2017 mezunu Trakya 
Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon öğrencisi Ezgi Nur Bilgineşi; ev sahibi olarak 
KEV YK Üyesi Tayfun Odabaşı; KEV Başkanı Sedat Tonguz; Kepirtepe Anadolu Lisesi 
adına Müdür Yardımcısı Mustafa Uludağ (1992); kıdemli mezunlar adına Ziya Göker 
(1976) konuşma yaptı; KEV Edirne Temsilcisi Hasan Çevik katılanlara teşekkür etti. 

http://www.kepirtepeliler.org.tr/kev/rapor
http://www.kepirtepeliler.org.tr/imece
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19 Kasım 2019: KEV Başkanı Sedat Tonguz ile KEV üyeleri Hasan Topuz, Raif Özdilek 
ve Selçuk İşcan, Gaziosmanpaşa Dobruca Ortaokulu’nda, öğretmenlerin hizmet içi 
eğitimlerine katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen panele, konuşmacı olarak katıldı. 
 

24 Kasım 2019: Öğretmenler Günü kapsamında sosyal mecralarda paylaşımlar yapıldı. 
KEV Yönetim Kurulu, Kepirtepe'de Öğretmenler Günü kutlamasına katıldı, okumuzda 
görev yapan öğretmenlere çeşitli hediyeler verildi. 
 

24 Kasım 2019: Kepirtepe için Vefa ve Birlik Günü etkinliği gerçekleştirildi. KEV Başkanı 
olarak önemli hizmetler yapan Selahaddin Gül onurlandırılarak hediyeler takdim 
edildi. Sabah kahvaltısı, Ayvansaray-Balat-Fener turu ve akşam yemeğinden oluşan 
etkinlikte Kepirtepeliler keyifli vakit geçirdi. 
 

7 Aralık 2019: TRT repertuvarında kayıtlı türküsü bulunan tek lise olan Kepirtepe, 
televizyonda da yer aldı. Kepirtepe Anadolu Lisesi öğrencilerinin yer aldığı "Lisede 
Müzik" programı TRT Müzik'te yayımlandı. 
 

1 Ocak 2020: Sosyal medyada paylaşılan görsel ve mesajlarla yeni yıl kutlandı. 
 

3 Ocak 2020: Kepirtepe Bülteni’nin 18. Sayısı çıktı. Tüm sayılara websitemizden 
erişebilirsiniz: www.kepirtepeliler.org.tr/faaliyetler/kepirtepe-bulteni 
 

11 Ocak 2020: Tadilat ve yenileme çalışmalarının büyük oranda tamamlanmasının 
ardından KEV vakıf merkezinde ilk yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi. 5,5 saat 
süren toplantıda 2020 yılında gerçekleştirilecek etkinlikler planlandı.  
 

16 Ocak 2020: Çeşitli dönemlerden mezun toplam 175 Kepirtepeli Lüleburgaz’da 
kahvaltı etkinliğinde bir araya geldi, sohbetlerle hasret giderdi ve ardından yenileme 
ve onarım çalışmaları devam eden vakıf merkezini ziyaret etti. Detaylar: 
www.facebook.com/KepirtepelilerEgitimVakfi/posts/2736424649771263  
 

22 Ocak 2020: KEV yönetimi, Lüleburgaz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne atanan Cihan 
Erdem'i ve Lüleburgaz Kaymakamı Mustafa Kaya'yı makamlarında ziyaret etti. 
 

6 Şubat 2020: KEV’in girişimleriyle Kepirtepe Köy Enstitüsü binalarının Bilim, Sanat ve 
Tasarım Köyü olarak kullanılmasına yönelik bir proje başlatıldı. Bu proje kapsamında 
binaların ve alanın yeniden tasarlanması, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Kültür 
Üniversitesi mimarlık fakültesi son sınıf öğrencilerine bu öğretim yılında bitirme 
çalışması olarak verildi.  
 

http://www.kepirtepeliler.org.tr/faaliyetler/kepirtepe-bulteni
http://www.facebook.com/KepirtepelilerEgitimVakfi/posts/2736424649771263
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12 Şubat 2020: Kepirtepe Köy Enstitüsü Bilim, Sanat ve Tasarım Köyü Projesi 
Kepirtepe gezisi ile başladı. KEV'in ve Kepirtepe Anadolu Lisesi'nin organizasyonu ile 
projenin paydaşlarına Kepirtepe Köy Enstitüsü'ne ilişkin bilgiler verildi. 

 

19 Şubat 2020: Kepirtepe Köy Enstitüsü binalarının Bilim, Sanat ve Tasarım Köyü 
olarak kullanılmasına yönelik olarak alanın ve binaların yeniden tasarlanması projesi 
kapsamında 19 Şubat'ta Yıldız Teknik Üniversitesi'nde iki oturumdan oluşan bir 
toplantı düzenlendi. Toplantıda birçok Kepirtepeli katıldı.  
 

18 Şubat 2020: KEV Başkanı Sedat Tonguz ve KEV üyesi Mustafa Kahraman, Beylikdüzü 
Belediye Başkanı Murat Çalık'ı makamında ziyaret etti. 
 

7 Mart 2020: Genişletilmiş yönetim toplantısı gerçekleştirildi. Etkinliklerle dolu bahar 
dönemine hazırlıklar planlandı, kurumsal çalışmalar değerlendirildi. 
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11 Mart 2020: Kepirtepe Anadolu Lisesi öğrencilerine yönelik Kariyer Günleri 
etkinlikleri vakfımızın ve değerli mezunlarımızın katkılarıyla gerçekleştirildi. 

 
 
13 Mart - 5 Nisan 2020: Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 
sorumluluklarımızı gözeterek tedbir amacıyla tüm yüz yüze etkinliklerimizi iptal ettik. 
Tüm detaylarıyla planlandığı halde iptal edilen ve ileri bir tarihe ertelenen 
etkinliklerimiz: 

• 15 Mart 2020 günü öğretmen okullarının kuruluş yıldönümü nedeniyle 
Lüleburgaz'da düzenleyecek panel 

• 17 Nisan Köy Enstitülerinin kuruluş yıldönümü nedeniyle Tekirdağ’da 17 Nisan’da 
ve Edirne’de 19 Nisan’da planlanan etkinlikler 

• Vakıf merkezinin yenileme çalışmaları sonrası resmi açılışı 

• İzmir’de yapılması planlanan kahvaltı etkinliği 

• 14 Haziran’da yapılması planlanan 30. Kepirtepeliler Günü  

• Vakıf senedimize göre Haziran’da yapılması gereken Yıllık Olağan Mali Genel Kurul  
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17 Nisan 2020: Köy Enstitülerinin kuruluş 
yıldönümü kapsamında yüz yüze etkinlik 
gerçekleştirilemese de sosyal medya 
yapılan görsel paylaşımlarla 25.000 kişiye 
ulaşıldı. Detaylar: facebook.com/Kepirtepe   
 
 
 

 
 23 Nisan 2020: 1995 mezunu Evrim Kaşıkçı'nın Türkiye 
Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yılı için bestelediği 
ve tüm çocuklara armağan ettiği şarkı Kepirtepelilerle 
paylaşıldı: youtube.com/watch?v=2GFBbU1x2Lo 
Kepirtepe mezunlarının çocukları, koronavirüs nedeniyle evde oldukları bu bayramda 
tüm dünya çocuklarına seslendi. 1994 mezunu İsmail Hakkı Kurt'un oğlu Hüseyin Uras 
Kurt, Türkçe; 1995 mezunu Cengiz Tuncel'in oğlu Yiğit Tuncel, İngilizce ve 1995 
mezunu Tuna Güven'in kızı Nil Güven, Almanca seslendi. Detaylar: 
facebook.com/KepirtepelilerEgitimVakfi/posts/535186340757088  
 
 
 

https://www.facebook.com/KepirtepelilerEgitimVakfi/posts/2932288446851548
https://www.youtube.com/watch?v=2GFBbU1x2Lo
https://www.facebook.com/KepirtepelilerEgitimVakfi/posts/535186340757088
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Covid-19 salgını nedeniyle uygulanan önlemler yüz yüze toplanmamıza engel olduğu 
için KEV yönetim kurulu birçok toplantısını ve önemli etkinlikleri çevrimiçi şekilde 
Zoom’da ve Youtube’da canlı yayınlayarak gerçekleştirdi.  

• 4 Nisan 2020, Yönetim Kurulu Toplantısı 

• 14 Mayıs 2020, Yönetim Kurulu Toplantısı 

• 21 Mayıs 2020, Yönetim Kurulu Toplantısı 

• 25 Mayıs 2020, Çevrimiçi Bayramlaşma Buluşması 

• 18 Haziran 2020, Yönetim Kurulu Toplantısı 

• 27 Temmuz 2020, Yönetim Kurulu Toplantısı 

• 2 Ağustos 2020, Çevrimiçi Bayramlaşma Buluşması 

• 7 Eylül 2020, Yönetim Kurulu Toplantısı  

• 30 Eylül 2020, Kepirtepe Konuşmaları:  
 Doç. Dr. Olcay Yavuz ile "Lider Gençlik Lider Türkiye" 

• 12 Ekim 2020, Yönetim Kurulu Toplantısı 

• 11 Kasım 2020, Yönetim Kurulu Toplantısı 

• 23 Kasım 2020, Yönetim Kurulu Toplantısı 

• 29 Kasım 2020, 30. Kepirtepeliler Günü 
 KEV Başkanı Sedat Tonguz’un konuşması sayfa 36’da 

• 5 Aralık 2020, Yönetim Kurulu Toplantısı 

• 23 Aralık 2020, Yönetim Kurulu Toplantısı 

• 26 Aralık 2020, KEV 2019 Yılı Malî Bilgilendirme Toplantısı 
 KEV Başkanı Sedat Tonguz’un açılış konuşması sayfa 38’de 

• 16 Ocak 2021, Yönetim Kurulu Toplantısı 

• 26 Ocak 2021, KEV'in 25. Yılı Açılış Etkinliği 
 KEV Başkanı Sedat Tonguz’un açılış konuşması sayfa 40’ta 

• 27 Şubat 2021, Yönetim Kurulu Toplantısı 

• 13 Mart 2021, Yönetim Kurulu Toplantısı 

• 03 Nisan 2021, Yönetim Kurulu Toplantısı 

• 17 Nisan 2021, Köy Enstitülerinin Kuruluşunun 81. Yıl Dönümü Etkinliği 

• 24 Nisan 2021, Yönetim Kurulu Toplantısı 

• 19 Mayıs 2021, 31. Kepirtepeliler Günü 
 KEV Başkanı Sedat Tonguz’un açılış konuşması sayfa 42’de 

• 22 Mayıs 2021, Yönetim Kurulu Toplantısı 
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3 Haziran 2020: 2018-2019 yıllarında yürütülen kampanya ile satın alınan vakıf 
merkezinin yenileme çalışmalarında, bu kampanyaya destek vererek en az 1000 lira 
bağış yapan Kepirtepelilerin isimleri birer tuğla şeklinde sergilendi.  
 

 
 
 

10 Haziran 2020: KEV Başkanı Sedat Tonguz, KEV 
Saymanı İsmail Arkın, KEV YK Üyesi Salim Tunçer, 
eski KEV başkanlarından İsmail Yurdatapan ve KEV 
üyesi Raif Özdilek Lüleburgaz Belediye Başkanı 
Murat Gerenli'yi makamında ziyaret etti. 
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5 Haziran 2020: KEV üyelerinin ve Kepirtepelilerin, kendi belirledikleri miktarlarda 
düzenli bağışlarla vakfımıza yapmaya başladıkları katkılarla yürütülen “Yeniden 
İmece” kampanyası kapsamında Kepirtepe'nin geleceğine yapılan bu katkılar için 
teşekkür edilerek düzenli bilgilendirmeler yapıldı. Bağış için banka hesap bilgileri: 

📌 Vakıflar Bankası Lüleburgaz Şubesi 📌 
Şube Kodu: 192 – Hesap No: 00158007274326610 

IBAN: TR30 0001 5001 5800 7274 3266 10 

 

 
 

2 Temmuz 2020: Kepirtepe Bülteni'nin 19. sayısı "Nedim Menekşe Özel Sayısı" olarak 
yayınlandı. Tüm sayılara websitemizden erişebilirsiniz:  
www.kepirtepeliler.org.tr/faaliyetler/kepirtepe-bulteni 

http://www.kepirtepeliler.org.tr/faaliyetler/kepirtepe-bulteni
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9 Ağustos 2020: Çeşitli dönemlerden mezun Kepirtepeliler, KEV Başkanı Sedat 
Tonguz'un da katılımıyla Edirne/Enez/Gülçavuş'ta bir araya geldi. Vakıfla ilgili 
gelişmeler paylaşıldı, fikir alışverişinde bulunuldu.  
 

17 Eylül 2020: KEV Başkanı Sedat Tonguz ile Sayman 
İsmail Arkın, Lüleburgaz'da göreve başlayan 
Kaymakam Sayın Salih Yüce'yi ziyaret etti. 
 

17 Eylül 2020: KEV Başkanı Sedat Tonguz Kepirtepe 
Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti. 
 

30 Eylül 2020: Kepirtepe Konuşmaları’nın ilki “Lider Gençlik Lider Türkiye” başlığıyla 
Doç. Dr. Olcay Yavuz’un katılımıyla gerçekleştirildi. Kepirtepe Anadolu Lisesi ile işbirliği 
içerisinde gerçekleştirilen etkinlik binlerce kişi tarafından izlenen bu etkinliğimiz 
Youtube kanalımızda: youtube.com/watch?v=pWY2NkCg22w  
 

 
 

6 Ekim 2020: İstanbul’dan hibe edilen 80 adet sıra ve sandalyenin 2010 mezunumuz 
Erdinç Erdem Bakkal'ın görev yaptığı Şırnak Uludere Şenoba Üçtepe Ortaokulu'na 
gönderilmesini sağladık. 
 

18 Kasım 2020: 1964 mezunu Ferhan Çelikel, Kepirtepe Anadolu Lisesi'nde üçüncü kez 
bir dersliğin donatılmasını sağladı. Açılış törenine Ferhan Çelikel, KEV Başkanı Sedat 
Tonguz, KEV Saymanı İsmail Arkın, Okul Müdürü Halil İbrahim Toklu ile Müdür 
Yardımcısı ve KEV Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Uludağ katıldı. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=pWY2NkCg22w&t=9s
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29 Kasım 2020: Pandemi şartlarından dolayı ertelenen 30. Kepirtepeliler Günü 
çevrimiçi olarak gerçekleştirildi ve ülkemizin ve hatta dünyanın dört bir yanından 
Kepirtepelileri bir araya getirdi. Binlerce defa izlenen etkinlik videomuz izleyin: 
www.kepirtepeliler.org.tr/30-kepirtepeliler-gunu-izleyin 

 

23 Aralık 2020: Vakfımız demokratik bir sivil toplum kuruluşu olmanın gereği olarak, 
Cumhuriyet gazetesine yönelik resmi ilan kısıtlamasını kınamak ve basın özgürlüğünü 
desteklemek için gazeteye dayanışma ilanı verdi. 
 

26 Aralık 2020: Vakıflar Genel Müdürlüğü tüm genel kurul toplantılarını pandemi 
nedeniyle 1 Mart 2021 tarihine kadar ertelediğinden vakıf senedimize göre mayıs-
haziran aylarında gerçekleştirmemiz gereken Olağan Seçimsiz Mali Genel Kurul 
Toplantımızı gerçekleştirememiştik. KEV olarak bu koşullar altında da şeffaflık ilkemiz 
gereği üyelerimizi ve Kepirtepe camiasını bilgilendirmeyi görev bildik. Bu nedenle 
çevrimiçi bir toplantı gerçekleştirdik: kepirtepeliler.org.tr/mali-bilgilendirme-yapildi.  
 

1 Ocak 2021: Sosyal medyada paylaşılan görsel ve mesajlarla yeni yıl kutlandı. 
 

9 Ocak 2021: Vakfımız dijitalleşme çalışmalarında önemli bir attı ve 2014’ten bu yana 
düzenli olarak yayınlanarak şu ana kadar 19 sayısı basılan bültenimizin eski sayıları 
çevrimiçi erişime açıldı. Hemen okumaya başlamak için tıklayın:  
www.kepirtepeliler.org.tr/kepirtepe-bultenini-cevrimici-okuyun  

 

https://www.kepirtepeliler.org.tr/30-kepirtepeliler-gunu-izleyin
https://www.kepirtepeliler.org.tr/mali-bilgilendirme-yapildi
http://www.kepirtepeliler.org.tr/kepirtepe-bultenini-cevrimici-okuyun
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25 YILDIR AYNI YOLDA, AYNI HEYECANLA 
Kepirtepeliler Eğitim Vakfı (KEV), bugün 80 yılı aşkın bir tarihe sahip olan Kepirtepe'nin 
tüm mensuplarını tek bir çatı altında toplamak için uzun bir sürecin sonunda büyük 
emeklerle 26 Ocak 1996'da kuruldu. Bu yıl vakfımızın 25. yılını kutlamanın sevincini ve 
gururunu yaşıyoruz.  
 
KEV, yalnızca 500'e yakın üyesinin değil, 12 binden fazla Kepirtepe mezununun, 
Kepirtepe'ye emeği geçmiş tüm mensuplarının omuzlarında yükseliyor. KEV, 25 yıldır 
aynı yolda ilk günkü heyecanla yürüyor. Bu yol, 1937'de Edirne Karaağaç'tan başlayıp 
Lüleburgaz'a, oradan da önce ülkenin en ücra köylerine, sonra ülke sınırlarının dışına 
ve elbette uygarlığa, bilime, sanata, demokrasiye uzanan sonsuz bir yoldur.  
 
KEV, Kepirtepe'nin geçmişini bugünle, bugününü gelecekle buluşturmak için çalışıyor. 
KEV, cumhuriyet değerlerini koruyup, mezunlara, öğrencilere, Kepirtepe'ye ve 
topluma sosyal faydalar sağlamak, tüm Türkiye’ye değer katmak için çalışıyor. 
Sorumluluğumuz büyük. Ama gücümüz de öyle! Gücümüzü bir asra yaklaşan 
tarihimizden ve her yıl aramıza katılan genç Kepirtepelilerden alıyoruz.  
 
25 yılda adım adım ilerleyen, gün geçtikçe kendini geliştiren, kurumsallaşan KEV, elden 
ele, nesilden nesle bir bayrak yarışı gibi bugünlere ulaştı. 25 yıldır vakfımıza güç 
vermiş, etkinliklerimizde emeği geçmiş, maddi ve manevi desteklerini esirgememiş 
tüm yöneticilerimize, üyelerimize, mezunlarımıza ve Kepirtepe dostlarına teşekkür 
ediyoruz. Hayatını kaybedenleri de saygıyla anıyoruz.  
 
25. yılımızı sizlerin de destekleriyle düzenleyeceğimiz özel etkinliklerle kutlamaya 
hazırlanıyoruz. Gelişmeleri web sitemizdeki 25. yıl özel bölümünden takip 
edebilirsiniz: www.kepirtepeliler.org.tr/25yil  
 
Bu özel yılın, dolu dolu geçireceğimiz bir yıl olmasını diliyoruz. Nice 25 yıllara... 
 

26 Ocak 2021: KEV'in 25. Yılı Açılış Etkinliğini çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. 
Youtube’da izleyin: youtube.com/watch?v=YEkh4xovmdI  
KEV Başkanı Sedat Tonguz’un açılış konuşması sayfa 40’ta  

http://www.kepirtepeliler.org.tr/25yil
https://www.youtube.com/watch?v=YEkh4xovmdI
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17 Şubat 2021: Kepirtepe Bülteni’nin 20. Sayısı çıktı. Üyelerimize ve talep eden 
Kepirtepelilere posta ile gönderilen bu sayıyı siz de vakıf merkezinden temin 
edebilirsiniz. Önceki sayılara ise websitemizden erişebilirsiniz:  
www.kepirtepeliler.org.tr/faaliyetler/kepirtepe-bulteni 
 

28 Şubat 2021: KEV’in 25. Yılı etkinlikleri kapsamında Anı ve Deneme Yarışması ile 
Fotoğraf Yarışması düzenlendi. "Kepirtepe ve Vefa" konulu anı ve deneme yarışmasına 
ve "Eğitim ve Fedakârlık" konulu fotoğraf yarışmasına tüm Kepirtepelilerin katılması 
çağrısı yapıldı. 
 

2 Nisan 2021: Lüleburgaz Belediyesi ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 
işbirliğiyle çevrimiçi düzenlenen Kültür Envanteri Çalıştayı'na katıldık. 
 

17 Nisan 2021: Köy Enstitülerinin Kuruluşunun 81. Yıl Dönümü etkinliği çevrimiçi 
olarak gerçekleştirildi; ülkemizin en önemli kültürel miraslarından olan Köy 
Enstitüleri’nin kuruluşunu çevrimiçi bir etkinlikle kutladı. Değerli konuşmalar, kitap 
tanıtımları, müzik dinletisi ve interaktif içeriklerle dolu etkinlik 17 Nisan 2021 
Cumartesi günü saat 16.00’da başladı. Etkinlik, çevrimiçi olarak Zoom’da 
gerçekleştirildi ve aynı anda Youtube’da da canlı yayınlandı. Detaylar websitemizde: 
www.kepirtepeliler.org.tr/koy-enstituleri-etkinligimiz  
 

 
 

20 Nisan 2021: Fotoğraflarla Kepirtepe Belleği projesi tanıtıldı. Detaylar:  
facebook.com/KepirtepelilerEgitimVakfi/posts/3945165438897172   

http://www.kepirtepeliler.org.tr/faaliyetler/kepirtepe-bulteni
http://www.kepirtepeliler.org.tr/koy-enstituleri-etkinligimiz
https://www.facebook.com/KepirtepelilerEgitimVakfi/posts/3945165438897172
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19 Mayıs 2021: 31. Kepirtepeliler Günü, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor 
Bayramı gibi anlamlı bir günde, çevrimiçi olarak Zoom‘da gerçekleştirildi ve aynı 
anda Youtube‘ta da canlı olarak yayınlandı: youtube.com/watch?v=h5NVc3G2QcU  
 
Kepirtepeliler Günü'nün geleneksel etkinliklerinden biri olan, okulumuzun ilk kuruluş 
yeri Edirne-Karaağaç'tan başlayıp Lüleburgaz'da noktalanan "Başlangıçtan Sonsuzluğa 
Kepirtepe Koşusu" bu yıl pandemi şartları nedeniyle sadece 1978 mezunu Fedai Kürtül 
tarafından koşuldu, ancak 10’dan fazla sporcu Kepirtepeli de yaşadıkları yerlerden 
sembolik koşularla bu önemli etkinliğe sanal olarak katıldı. KEV Başkanı Sedat 
Tonguz’un açılış konuşması sayfa 42’de 
 

 
 

26 Mayıs 2021: Kırklareli Valisi Osman Bilgin, 
Lüleburgaz ziyareti kapsamında Köy Enstitüsü 
yapılarından birinin restore edilerek müzeye 
çevrileceği Kepirtepe Anadolu Lisesi'ni de ziyaret 
etti. Ziyarette ev sahibi olarak Okul Müdürümüz 
Halil İbrahim Toklu ve okul yöneticilerinin yanı 
sıra KEV Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Tonguz 
başta olmak üzere KEV yöneticileri de hazır 
bulundu. Vali Bilgin ve beraberindekiler, okul 
müzesinin kurulacağı, "Müzik Odası" olarak bilinen Köy Enstitüsü yapısında 
incelemelerde bulundu, Kepirtepe hakkında bilgi aldı. 

https://www.youtube.com/watch?v=h5NVc3G2QcU
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23 Mayıs 2021: 2007 mezunu Sevgi Öztürk’ün Çerkezköy’de görev yaptığı liseye kitap 
bağışı kampanyası başlatıldı. 
 

13 Haziran 2021: Köy Enstitüsü mezunu yazarlar Fakir Baykurt, Talip Apaydın, 
Mahmut Makal, Mehmet Başaran ve Dursun Akçam’ın toplam 81 adet yeni basım 
kitabı %65 indirimle 1000 lira karşılığında KEV kütüphanesine kazandırıldı. 
 
19 Haziran Cumartesi günü Kepirtepe Anadolu Lisesi'nde gerçekleştireceğimiz Seçimli 
Genel Kurul Toplantısı'na tüm üyelerimizin katılımını yönünde çağrı yapıldı. Detaylar 
websitemizde: www.kepirtepeliler.org.tr/2021-genel-kurul-cagrisi  
 
www.kepirtepeliler.org.tr kurumsal websitemizin ana sayfasını 41.000 defa ziyaret 
eden, websitemizdeki içerikleri toplamda 235.000 defa okuyan Kepirtepe camiasına 
teşekkürlerimizi sunuyoruz! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.kepirtepeliler.org.tr/2021-genel-kurul-cagrisi
http://www.kepirtepeliler.org.tr/
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Kepirtepe’nin Tarihi 
ile İlgili Zorunlu Bir Düzeltme 

 

 Bu yazının konusu Kepirtepe’nin kuruluş tarihi ile ilgili çelişkili bilgilerin düzeltilmesine katkı 

sağlamak ve doğru bilgiye ulaşmaktır.  

 Kepirtepe İlköğretmen Okulu  mezunu bir sınıf öğretmeni olarak  gelişen ilgim sonucu Köy Enstitüleri 

ve özellikle Kepirtepe’nin tarihi, incelediğim ve araştırdığım konular arasına girmiştir. Değişik kaynakları 

incelerken bilgi aktarımlarında çelişkilere rastladım. Bu aktarımlarda bir kasıt olmasa da dikkatsizlik nedeniyle 

yanlış bilgiler doğru gibi algılanmış ve kabul görmüştür. Kaynaklar aracığı ile bu bilgileri aktarmak ve bir 

sonuca varmak istiyorum. 

MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı “Tarihi 100 Lise” eserinin 162. sayfasında: 

“1937 yılında Edirne Karaağaç İstasyonu’nda asker kışlası olarak kullanılan binada açılan “Eğitmen 

Kursu’nda askerliğini çavuş olarak yapmış gençler bir kurstan geçirilerek köy çocuklarının eğitiminde 

çalıştırılmıştır. Bir yıllık denemeden sonra aynı binada ilkokul mezunu köy çocuklarını öğretmen olarak 

yetiştirmek üzere “Köy Öğretmen Okulu ”açılmıştır.” denmektedir.(1) 

Bahattin Uyar’ın “Tonguç’un Eğitmenleri” kitabında Edirne Karaağaç Eğitmen Kursu ile ilgili olarak: 

“ Tonguç’un Karaağaç Eğitmen Kursu’nu kurmak üzere görev verdiği Ferit Oğuz Bayır, Karaağaç’a 

geldiğinde eğitmen adaylarını kendini bekler buldu. Nisan 1937’nin ilk haftasında başlayan kurs Kasım 

1937’de son bulacaktı. Ferit Oğuz dönem bittikten sonra İzmir’deki müfettişlik görevine dönecekti.”  

………………………………………………………………………………………………….. 

“O nedenle Karaağaç Kursu’nun mezunları köylerde sıkı bir gözetime sokulmuşlardı. Kursu 

bitirenlerin köylerde neler yaptıkları basına da aktarılmaktaydı. Trakya Genel Valisi Kazım Dirik’in buyruğu 

ile Edirne Köy Barosu’nca çıkarılan broşürler eğitmenleri tanıtırken, İzmir’de Asım Kültür’ün çıkardığı 

“Kültür Dergisi Trakya eğitmenlerinin çalışmalarına yer verilmektedir.(2) 

Yeni Kuşak Köy Enstitüler Derneği Yayınları tarafından çıkarılan “Trakya’daki Işık Kepirtepe Köy 

Enstitüsü” kitabının Kepirtepe Köy Enstitüsü Kronolojisi bölümü 

• 1937 yılında Edirne Karaağaç’ta Eğitmen Kursu açıldı. 

   Maddesi ile başlar. (3) 

 Lüleburgaz Anadolu Lisesi öğrencilerinden bir çalışma grubunun hazırladığı “Bir Yerel Tarih 

Denemesi Kepirtepe Köy Enstitüsü” adıyla yapılan 1998 tarihli çalışmanın başlangıç paragrafı: 

 1937 yılımda Edirne Karaağaç İstasyonu’nda askeri kışla olarak kullanılan binada önceleri “Eğitmen 

Kursu” vardı. Bir yıllık denemeden sonra aynı binada ilkokul mezunu köy çocuklarını yetiştirmek için “Köy 

Öğretmen Okulu” açıldı. Köy Öğretmen Okulları’nın hazırlık sınıflarına üç yıllık okul mezunu alınır ve 

ilkokulu öğretmen okulunda tamamlamaları sağlanırdı. 14 Ekim 1938’de Edirne Karaağaç İstasyonu’nda “Köy 

Öğretmen Okulu ve Eğitmen Kursu” adı ile eğitim öğretime başlayan bu okul Kepirtepe Anadolu Öğretmen 

Lisesi olarak bugün de varlığını sürdürüyor. Diyerek başlamaktadır (4)   
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 Diğer taraftan Ahmet Soner’in Kültür Bankalığının katkılarıyla çektiği  “İmece Üçüncü Bölüm Seyyar 

Enstitü Kepirtepe” belgesel filmi de 1937 yılı Nisan ayında Edirne Karaağaç’ta Eğitmen Kursu açıldı girişi ile 

başlar ve eğitmen kursu ile öz bilgiler vererek Kepirtepe tarihini anlatmaya devam eder (5). 

 Bu araştırmalarımı sürdürürken dönemin Trakya Genel Müfettişi (1935/1941) olarak görev yapan 

Kazım Dirik’in Edirne Karaağaç Eğitmen Kursu’nun açılışında çok etkin bir rol oynadığı ve kurs çalışmaları 

ile ilgili etkinlikleri İzmir’de çıkan Kültür dergisinde yayınlanmasına vesile olduğunu öğrendim. Uzun iz 

sürülmesi sonucu bu Kültür dergisindeki bu belgelere İzmir Vali Yardımcı Barış Demirtaş (1975 mezunu 

arkadaşımız İsmail Demirtaş’ın oğlu) aracılığı ile ulaştım. Kendisine buradan teşekkürlerimi 

sunuyorum.Böylece Kepirtepe tarihinin kuruluş gününü de belirlemiş olduk. Zira Kültür Dergisi 71. Sayısının 

16. Sayfasında Eğitmen , Yıldırım Grup No: 60 İskender Ütük adı ile yazılan yazıda Karaağaç Eğitmen 

Kursu’nda eğitimin 05. Nisan.1937 tarihinde başladığı açık ve net bir şeklide belirtilmektedir (6).   

 Bu belgelerin hepsinde açık bir şekilde Edirne Karaağaç Eğitmen Kursu’nun kronolojik olarak önce 

açıldığı, ikinci dönem eğitmen kursundan sonra Trakya Köy Öğretmen Okulu’nun açıldığı gerçeği apaçık 

gözükmektedir. Çünkü literatür köydeki ilköğretim sorununa çözüm için önce Eğitmen Kursu denemesinin 

başlatıldığını göstermektedir. Bunun ilkinin Eskişehir Mahmudiye Eğitmen Kursu (1936) olduğu,  başarılı 

sonuç alınması üzerine denemenin Kastamonu Gölköy (1937) ve Edirne Karaağaç eğitmen kursları ile devam 

ettirildiği şeklindedir (1937).  

Öyleyse bütün bunlardan sonra Kepirtepe’nin tarihi Karaağaç Eğitmen Kursu’nun açıldığı 

05.Nisan.1937 olarak kabul edilmelidir. Böylece eğitim tarihimizde önemli bir yeri olan eğitmenlerimize de 

hak ettikleri değer verilmiş olacaktır. 04/05/2021 

Sedat TONGUZ/1970 

KEV Başkanı 

Emekli Eğitim Müfettişi 

KAYNAKÇA : 

1. MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı “Tarihi 100 Lise” eseri s.162. 

2. Bahattin Uyar, “Tonguç’un Eğitmenleri” s.188,190. 

3. YKKED Yayınları tarafından çıkarılan “Trakya’daki Işık Kepirtepe Köy Enstitüsü” kitabının 

Kepirtepe Köy Enstitüsü Kronolojisi bölümü s.26. 

4. Lüleburgaz Anadolu Lisesi öğrencilerinden bir çalışma grubunun hazırladığı “Bir Yerel Tarih 

Denemesi Kepirtepe Köy Enstitüsü” adıyla yapılan 1998 tarihli çalışmanın başlangıç paragrafı. 

5. Ahmet Soner, “İmece Üçüncü Bölüm Seyyar Enstitü Kepirtepe” belgesel filmi 

6. Kültür Dergisi 71.sayısı. s.16 
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KEV Başkanı Sedat Tonguz’un Etkinliklerdeki Konuşmaları 

BAŞKANIN KONUŞMASI: İlk Ders, Okul Açılışı, Kepirtepe Anadolu Lisesi, 09.09.2019 

 

SAYIN MÜDÜRÜM,  

DEĞERLİ  ÖĞRETMENLERİMİZ,  DEĞERLİ VELİLER,  DEĞERLİ KONUKLAR, SEVGİLİ 

ÖĞRENCİLER MERHABA! 

 

Yola çıkınca her sabah, 

Bulutlara selam ver. 

Taşlara, kuşlara, 

Atlara, otlara, 

İnsanlara selam ver. 

Ne görürsen selam ver. 

Sonra çıkarıp cebinden aynanı, 

Bir selam da kendine ver. 

Hatırın kalmasın el gün yanında. 

Bu dünyada sen de varsın! 

Üleştir dostluğunu varlığa, 

Bir kısmı seni de sarsın... 

Bugün yeni bir öğretim yılına başlamanın heyecanı içerisindeyiz. Aranıza yeni arkadaşlarınız 

katıldı. Aranızdan son sınıf arkadaşlarınız yeni ayrıldılar ve büyük çoğunluğu meslek edinecekleri 

yeni okullarına başladılar, başlayacaklar. Okul, hayatımızın ilk dönemlerinde oldukça önemli yer 

tutmaktadır. Okul sadece bireyin hayat standartlarını yükseltecek ve iyi bir meslek sahibi yapacak 

bilgi ve becerileri vermekle kalmaz. Aynı zamanda toplumların yapılarını, insan ilişkilerinin nasıl 

olacağını, bireysel ve toplumsal sorumluluklarının neler olacağını, hizmet ettiği toplumun maddi ve 

manevi değerlerini de öğrencilere aktarır ve davranış haline getirir-getirmelidir. 

 

Sevgili gençler; 

Sizlere Kepirtepe ’de yetişmiş büyüklerinizin ağabey ve ablalarınızın sevgi, saygı, selam ve 

başarı dileklerini getirdim.  

Ben sizlerle birlikte burada bulunan güzel topluluğa artık toplum içinde efsane haline gelen 

bir söylenceden bahsetmek istiyorum. Kepirtepe ve Kepirtepelilik Ruhu. Bu kavramı 

anlatmak istiyorum. Bu ruh, bu okulu kuran, geliştiren ve marka olmasını sağlayan; yönetici, 

öğretmen ve burada okuyan ve hayata atılan yetişmiş değerlerimizin oluşturduğu bir 

kavramdır ki; 

 Kepirtepe ve Kepirtepelilik Ruhu: Vatan, millet ve bayrak sevgisidir.  İnsan sevgisidir. İş 

yapma, üretme ve çalışma sevgisidir. Bilime saygıdır. Dayanışmadır. İmecedir. Hayatta 

karşılaştığı güçlüklere dirençle direnmedir. Kısacası Atatürk’ün kurduğu Türkiye 

Cumhuriyetini sevmek ve anayasamızda ifadesini bulan; demokratik, laik ve sosyal hukuk 
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devletine inanç ve bağlılıktır. Bu değerlere inanarak evrensel değerlerle donanma ve buna 

uygun olarak çağa uygun yaşamaktır.  

Bu okulda okuyan bir öğrenci bu ruhu alır ve ömrü boyunca bu olumlu duygularla, bu 

duygulara yeni bir şeyler katarak yaşamını sürdürür. Bu efsanenin bir parçası olur. 

Bu ruhun somutlaşmış hali KEPİRTEPELİLER EĞİTİM VAKFI’DIR. Sizleri gözeten, koruyup 

kollayan ruhtur. Sizlerde başarı olarak kendini gösterecek ve böylece bu ailenin değerli bir 

üyesi olacaksınız.  

Bu ruhu adlandıracak olursak, Mehmet Başaran, Halil İbrahim Tunalı, Nedim Menekşe, 

Tahsin/Emine Çayır, Ömer Kahraman, Recep Nas, Hasa Sazcı, Hasan Topuz, Remzi Çinko, 

Prof. Dr. Ayhan Dinçkan, Prof. Dr. Doğan Tolunay, Dr. Cüneyt Arkan, Eğitimci Aşkın Yazan, 

Akademisyen Ayşe Günay ve Kepirtepe Anadolu Lisesi’nin nitelikli okul olması için çalışan 

herkestir. 

Sevgili Öğrenciler, 

Cumhuriyet tarihine damga vurmuş, Trakya’nın Işığı okulumuza; başarılı bir öğrenci 

grubundan gelmenizle gurur duyabilirsiniz. Sizler iyi bir okulda, iyi bir yönetici ve öğretmen 

kadrosu ile; eğitimde, öğretimde, sporda ve güzel sanatlarda başarıya koşacaksınız. Bunun 

tek kuralı hep birlikte çalışmak, çalışmak ve çalışmaktır. Bizler de KEV olarak sizlerin 

başarınıza maddi ve manevi olarak destek olacağız. Arkanızda bu okuldan mezun olan 

binlerce büyüğünüzün manevi desteğini her zaman hatırlamalısınız.  

 

 

Değerli  veliler; 

Sizleri böyle güzel çocuklar yetiştirdiğiniz için kutluyorum. Eğitimin temeli ailedir. Bu nedenle iyi 

çocuklar yetiştirdiğiniz için kendinizle gurur duyabilirsiniz. Trakyalı yurttaşlarımızın ortak özelliği 

Atatürk’ün kurduğu T.C Cumhuriyetine bağlı, yurdunu seven, eğitime önem veren, demokrat, 

çağdaş, laik bir insan yapısında olmalarıdır. Onun için bu özelliklerinizle okul yönetimi ve 

öğretmenlerimizle işbirliği yaparak çocuklarımızın başarıya ulaşması okul yönetimi, 

öğretmenlerimize ve çocuklarımıza destek vereceğinizi biliyorum. 

Değerli yönetici ve öğretmenlerimiz; 

Sizler gibi değerli bir yönetici öğretmen grubuna sahip olduğu için Kepirtepe Anadolu Lisesi 

öğrencileri şanslılar. Çünkü biliyorum ki bu okula öğrenciler seçilip geldiği gibi yönetici ve 

öğretmenler de hayatın süzgecinden elenerek geliyor. Sizler bu okuldan yetişen ve 

yetişecek değerlerin asıl sahibisiniz. Bu nedenle uzmanlığınız, çabalarınız için Kepirtepe 

’den yetişmiş bir büyüğünüz olarak sizlere teşekkür ediyorum. Kepirtepe ve Kepirtepelilik 

Ruhu ‘nu veren sizlersiniz. Sağ olun, var olun.  

 

Yeni öğretim yılında hepinize başarılar diler,  saygı ve sevgiler sunarım. 09/09/2019 

                                                                                                                     Sedat TONGUZ 

                                                                                                                       KEV Başkanı 
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BAŞKANIN KONUŞMASI: İstanbul 7. Genç Kepirtepeliler Kahvaltısı, 03.11.2019 

 

İstanbul'da bugün "Genç Kepirtepeliler Kahvaltısı"nın yedincisini düzenliyoruz.  

Kepirtepe, gelenekleri olan köklü bir okul. Kepirtepeliler olarak düzenlediğimiz 

etkinliklerin de geleneksel hale gelmesi, kurumsallaşma açısından çok sevindirici.  

İstanbul'da başlattığımız bu etkinlik ayrıca Edirne'de de sürdürülüyor. Diğer kentlere 

de yayılmasını arzu ediyoruz.  

Etkinliklerimizin geleneksel hale gelmesi sevindirici ancak bu etkinliğin gençlere 

yönelik olması ve talep görmesi bizleri daha da mutlu ediyor.  

Özeleştiri yapmak gerekirse vakfımız, yıllarca gençlerle buluşamadı. Gençlerle bir 

araya gelemedi. Gençleri bünyesine katamadı. Birkaç yıldır bu açığı kapatmanın 

mutluluğunu yaşıyoruz. Bu sayede vakıf yönetimimiz de gençleşti. Yönetim 

Kurulu'na birçok genç Kepirtepeli girdi. 

Sizlerle buluşmayalı yaklaşık 1 yıl oldu.  Geçen buluşmamızdan bu yana yaptığımız 

faaliyetlerden kısaca bahsetmek istiyorum. Sosyal medyadan da takip etmişsinizdir 

ama henüz açıklamadığımız bazı gelişmeler de var. Bunları size kısaca anlatmak 

istiyorum.  

• Vakfımızın bu yılki seçimli genel kurulunda yeni yönetim kurulu seçildi. Benim 

başkanlığımda pek çoğu bir önceki yönetimde de bulunan arkadaşlarımızla bayrağı 

taşımaya devam ediyoruz.  

• Öncelikle KEV'in Lüleburgaz'da bulunan bürosunu KEV üyeleri ve 

Kepirtepelilerin büyük destekleriyle satın aldık. Şimdi bu büroda tadilat işlemlerine 

başladık.  

• Geçtiğimiz aylarda okulumuzun ilk mezunlarından İbrahim Tunalı'yı kaybetmiştik. 

İbrahim Tunalı ağabeyimizin son yıllarda vakıfla yakın bir ilişkisi vardı. Ailesinden 

kitaplarının ve belgeliğinin, KEV ile işbirliği halinde değerlendirilmesini istemişti. 

Bizler de Tunalı’nın ailesi ile İbrahim Tunalı adına bir kitaplık kurulması konusunda 

anlaştık.  

• İbrahim Tunalı’nın kızı Prof. Dr. Gökçen Tunalı Alpkaya, babasından kendisine 

düşen 20 bin lirayı da KEV'e bağışladı. Maaş aldığı müddetçe de her ay 500 Türk 

lirasının KEV hesabına aktarılması için otomatik ödeme talimatı verdi. Kendisine bir 

kez daha sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Çünkü Gökçen Hanım'ın bu tavrı bize 

yeni bir yol da açtı. 

• Biliyorsunuz okulumuz, öğrencilerin imecesi ile, işbirliği içinde inşa edilmiş bir 

köy enstitüsü. Bu mirasın izlerini taşımaya devam ediyoruz. O günkü kazanımları ve 

dayanışmayı bugün de sürdürmeye çabalıyoruz. Tarihimizden aldığımız ilhamla yine 

kolları sıvadık. Gökçen Hanım'ın desteğinin ardından her Kepirtepelinin kendi maddi 

durumuna göre düzenli olarak vakfa bağışta bulunabileceği fikri doğdu. 

Kepirtepelilerin -az ya da çok fark etmez- kendi belirleyecekleri miktarlarda düzenli 

bağış yapacağı bir imece ortaya çıktı. 
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Peki bu toplanan paralarla neler yapacağız? 

İlk olarak Lüleburgaz’daki büromuzun bitişiğinde bulunan yeri de önce 

kiralayacağız, ardından satın alacağız. Burada “İbrahim Tunalı” adına modern bir 

kütüphane kuracağız. Kütüphanede hem Tunalı'nın bağışladığı kitaplar olacak, hem 

yeni kitaplar alınacak. Aynı zamanda burasının küçük bir "kültür merkezi" olarak 

çalışabilmesi için de elimizden geleni yapacağız. 

Yine Kepirtepe Anadolu Lisesi’nde okuyan öğrencilere burs verilecek. Okulumuzun 

ihtiyaçları karşılanacak. Kısaca Kepirtepe ve Kepirtepeliler için çalışacağız.  

Çok önemsediğimiz bir diğer projemiz de Kültür Üniversitesi ile birlikte sizin "Karşı 

Kepir" dediğiniz Köy Enstitüsü binalarının KEV’in kullanımına verilmesi ve burada 

bir “Eğitim Köyü” oluşturulması. Bunun için de gerekli girişimleri başlattığımızın 

müjdesini vermek istiyorum. 

Ayrıca Trakya Kalkınma Ajansı'ndan destek alarak 4 yıllık stratejik plan yapmak 

üzere de başvurularımızı yaptık. 

Okulumuzda laboratuvar binası olarak kullanılan ek binada sanatsal, bilimsel ve 

kariyer planlama alanlarında proje çalışmalarının yapılacağı bir STEAM laboratuvarı 

kurulması için de vakfımız ve okul yönetimi işbirliği içinde. Bu laboratuvar, başta 

bölgedeki dezavantajlı okullar olmak üzere, diğer okulların da kullanımına açık 

olacak. Bu konuda da Trakya Kalkınma Ajansı'na başvuru yapıldı. 

 

Sevgili gençler, 

Vakfımızın en önemli işlevlerinden biri 1938'den bu yana oluşmaya devam eden 

toplumsal ve kurumsal hafızamızı kuşaktan kuşağa aktarmaktır. Yaptığımız tüm 

etkinlikler, çıkardığımız bülten, düzenlediğimiz toplantılar ve hatta sosyal medya 

paylaşımlarımız hep bu amaca hizmet ediyor. Tarihi bugüne getiriyor, değerlerimizi 

canlı tutmaya çalışıyor ve Kepirtepelileri geliştirmeyi amaçlıyoruz.  

Kepirtepelileri geliştirmek demişken, geçen yılki kahvaltıda doğmuş olan "Çınardan 

Fidan"a projesini de hatırlatmak isterim. Bu proje, kahvaltıların yalnızca birkaç saat 

bir araya gelip dağıldığımız etkinlikler olmadığını da ortaya koydu. Geçen yıl ortaya 

atılan "mentorluk" projesi fikri hayata geçti. Bu yıl proje ikinci döneminde. 

Tecrübeli, kıdemli Kepirtepeliler, yani "çınar"lar, bu proje ile tecrübelerini genç 

Kepirtepelilere yani "fidan"lara aktarıyor. Bu kahvaltılardan böyle nice güzel fikirler 

çıkacağından eminim. 

Sözlerimi bitirirken sizleri Kepirtepe'nin değerlerine, 

çağdaşlığa, bilimin aydınlığına, cumhuriyete, demokrasiye, bunların ışığında 

gelişen kültüre, dayanışmaya sahip çıkmaya çağırıyorum.  

Sizlerin varlığı ve vakfa katkıları bizler için çok önemli. Kepirtepeliler ve Kepirtepe 

değerleri için çalışan vakfımıza desteklerinizi bekliyoruz. 
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BAŞKANIN KONUŞMASI: 30. Kepirtepeliler Günü, Çevrimiçi Canlı Yayın, 29.11.2019 

 

Bir ana tanırım Kepir’dir adı, 
Çelikten, tunçtandır, göğsü kanadı 
En ıssız köylerde anılır adı 
……………………………………… 
diye   Kepirtepe’yi anlatan 1944 mezunu İlyas ÖZCAN’ın  yanında , 
 1969 Mezunu Raif ÖZDİLEK  de Kepir Ana  adlı eserinde; 
…………………………………………. 
Ben Kepirtepe’yim oğul 
Uzanırım biraz utangaç ama inançlı, 
Çamlı bir tepeden Yörük Deresi’ne köpüre köpüre. 
Yediveren gülleri açar toprağımda, 
Herkes göremez 
Her biri renk cümbüşü, katmer katmer 
Çocuklarım bilgelik açar, erdemlik kokar, 
Güllerimi herkes deremez 
 diye anlatmıştır,bu eğitim ocağını. 

 
Değerli Kepirtepe Ailem! 

Sözlerime 50. Mezuniyet yılını kutlayan bir arkadaşınız, kardeşiniz  ve başkanınız olarak başlarken 
ailemizi sevgi ve saygı ile selamlıyorum. Biz büyük bir aileyiz. Bunun onuru ve gururunu yaşıyoruz bugün. 
Güncel olması nedeniyle topluluğumuzdan yetişen ve bizleri yetiştiren bütün öğretmenlerimizin öğretmenler 
gününü kutluyor ve saygılar sunuyorum. Ölenlerimize rahmet, yaşayanlarımıza sağlık ve esenlikler diliyorum. 
1979 yılından itibaren okulumuzdan direkt öğretmen yetişmemiş, yükseköğretimin her kademesine aday lise 
mezunu gençler yetişmiştir. O nedenle bu mezunlarımız ya hemen hayata atılmış ya da hayatın her alanına 
dağılan meslek sahipleri olarak topluma katılmışlardır. Bu şekilde KEPİRTEPE, KEPİRTEPELİ hayatın her 
alanında yer almıştır. Öğretmenlik dışında sağlıkçı, avukat, tekniker, mühendis, asker, akademisyen, iş adamı, 
şair, yazar v.b.   işlerle bizleri her yerde temsil etmişlerdir. Tüm mezunlarımıza,  mensuplarımıza selam olsun. 

30. Kepirtepeliler Günü’nü kutladığımız bugün elbette tüm Kepirtepeliler için önemlidir. Ancak bu yıl 

75, 60, 50, 40, 25 ve 15. Mezuniyet günlerini kutlayan 1945, 1960, 1970, 1980, 1995 ve 2015 yılı mezunlarımız 

için bu gün daha anlamlı ve önemlidir. Bu kademeli yıllar, mezunlarımızın çınar olma yolunda belli bir hedefe 

ulaştıklarını gösterir. Fidan olarak hayata başlayan gençlerimiz büyüdükçe Çınar haline gelirler ki seçtikleri iş 

ve mesleklerde olgunlaştıkça kendi çevrelerini aydınlatırlar ve topluma daha yararlı ve etkin bir birey olarak 

katkıda bulunurlar. Ne güzel ki 77.yıla erişmiş çınarlarımız, okuldan yeni mezun olmuş ve Kepirtepe Anadolu 

Lisesi’ne yeni girmiş öğrenci, onların yönetici ve öğretmenleri ile iş birliği halinde Dünya yurttaşları yetiştirmek 

için hep birlikte önemli çalışmalara imza atıyoruz. 

30. Kepirtepeliler Günü bizlere, bir ocaktan yetişmiş yetişkinler olarak örgütlenme amacıyla bir araya 

gelmemizin yıl dönümünü anlatıyor. Dile kolay, Kepirtepeliler Eğitim Vakfı olarak örgütlenmemizin de 25. Yılı 

dolmak üzere. Bu vesileyle bu çeyrek asırda vakfımıza hizmet etmiş yönetim kurulu üyelerimize, başkanlarına; 

onlara destek olan KEV üyelerine ve 12.000’den fazla mezunuyla destek olan mezunlarımıza ve yakınlarına 

huzurunuzda teşekkür ediyorum. Kurucu başkanlığımızı yapmış ve aramızdan ebediyete intikal etmiş Nedim 

MENEKŞE öğretmenimiz başta olmak üzere sonsuzluğa kavuşmuş üyelerimizi, arkadaşlarımızı saygı, sevgi ve 

rahmetle anıyorum. Ruhları şad olsun. Işıklar içinde uyusunlar. 
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Değerli Kepirtepeliler, 

  Bir araya gelmişken bizden önceki yönetimlerin yaptığı işlerin üzerine koymaya çalıştığımız önemli 

etkinliklerimiz ile ilgili sizleri kısaca bilgilendirmek istiyorum. 

• Kepirtepeliler Eğitim Vakfı için edindiğimiz büronun onarımı, bakımı yeniden düzenlenmesi, 

• Büromuzun bitişiğindeki yerin kiralanarak “Halil İbrahim Tunalı” kitaplığı için düzenlenmesi. 

• İstanbul’da 7. Edirne’de 3. Olmak üzere Genç Kepirtepeliler kahvaltı etkinlikleri, 

• Gökçen Tunalı Alpkaya bağışçımızın özel bir bağışının yanında, öncülük ettiği aylık düzenli ödeme 

şeklindeki katkıdan esinlenerek “YENİDEN İMECE” seferberliğinin başlatılması ve başarıyla sürdürülmesi, 

• KEPİRTEPE BÜLTENİ ‘NİN düzenli çıkarılması. Nedim MENEKŞE özel sayısının hazırlanması. 

• Selahattin GÜL Başkanımıza Veda ve Vefa yemeği etkinliği düzenlenmesi.  

• Bütün engellere karşın Çınar’dan Fidana mentörlük çalışmasının sürdürülmesi, 

• Kariyer günü etkinliklerinde Kepirtepe Anadolu Lisesi Müdürlüğü ile işbirliği yaparak; Prof.Dr. Tolunay 

Doğanay, Öğretim Görevlisi Ulaş AYSAL, Doç.Dr. Olcay Yavuz örneğindeki gibi çınarlarımızın, okuldaki 

gençlerimize seminer vermeleri, 

• Korona Kovid-19 salgınının sosyal etkinliklerimizi, bir araya gelmemizi engellemesine karşın, zaman 

yitirmeden bilişim teknolojilerinden yararlanarak yönetim kurulu toplantılarımızı zoom aracılığı ile yapmamız. 

• Fırsat bulduğumuz her an Kepirtepelilerle bir araya gelmemiz, 

• Rahmetli 1963 mezunumuz Vahit ÖZCAN ağabeyimizin arşiv niteliğindeki belgesel kitaplarını vakfa 

kazandırmamız. Bu konuda emeği geçen başta eşi Melek Nezahat Özcan’a, Bölge Temsilcimiz Hasan 

Bölükbaşı’na teşekkür ediyorum.  

• Geleceğe yönelik olarak İKÜ Kurucusu Fehamettin AKINGÜÇ’ÜN önerisi ve Doç. Dr. Emrah TÜRKYILMAZ’IN 

koordinesi ile İKÜ ve YTÜ Mimarlık Bölümü son sınıf öğrencilerinin Kepirtepe Köy Enstitüsü Yerleşkesinin 

projelendirmesi çalışmasının tamamlanması,  

• Başta Kepirtepe Anadolu Lisesi Müdürlüğü, Lüleburgaz Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile 

işbirliği içinde çalışmak. 

• Lüleburgaz Belediyesi ile işbirliği yapmak. 

• Yapmayı planlayıp da toplumu, hayatı kilitleyen bir araya gelmemizi engelleyen Korona salgını nedeniyle 

yapamadığımız birçok etkinliği hatırlatmak isterim. Bu yapılamayan etkinlikleri burada saymanın bir anlamı 

olmayacaktır. 

 

Bana sorarsanız Kepirtepeliler Eğitim Vakfı olarak başardığımız en büyük iş; okulumuzun kuruluşundan bu 

güne kadar yetişen Cumhuriyet kuşaklarını çatımız altında toplamak ve amaçlarımız doğrultusunda çalışmayı 

başarmak, Trakya’da, Türkiye’de  önemli bir sivil toplum kuruluşu olarak çalışmayı başarmamızdır. 

 

Değerli Kepirtepeliler, çeyrek asır sonunda Kepirtepeliler Eğitim Vakfı kuruluş senedinde belirtilen: 

Kepirtepe’nin mezun ve mensupları arasındaki dayanışmayı sağlayarak, toplumumuzun kültür, bilimsel, 

ekonomik ve sosyal gelişmesine hizmet etmek, Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda; laik, bilimsel, 

çağdaş, yüksek verimli ve etkin düzeyde eğitim hizmetlerinin yerine getirilmesine katkıda bulunmak amacı 

doğrultusundaki çalışmalarına, güçlenerek, Kepirtepe’nin marka değerini arttırarak kurumlaşma yolunda 

adım adım ilerlemektedir. 

Bu çalışmaya omuz veren tüm üye ve mensuplarımıza saygılarımı belirterek sözlerimi sonlandırıyorum. 

Hoş kalın, hoşça kalın. 21/11/2020 

                                                                                          Sedat TONGUZ,   KEV Başkanı                                                                                             
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BAŞKANIN KONUŞMASI: Mali Bilgilendirme Toplantısı, Çevrimiçi Canlı Yayın, 
26.12.2020 

 

“başağa buğday, buğdaya insan 

insana emek ne güzel uymuş” 

 

emeğe eylem, eyleme yürek 

yüreğe sevgi ne güzel uymuş” 
 

Değerli Kepirtepeliler Eğitim Vakfı üyeleri ve Kepirtepeliler, sizleri Bülent Ecevit’in 

şiirinde dediği gibi emekle, eylemle, yürekle, sevgiyle selamlıyorum. 

Dünyamız bir salgın döneminden geçiyor. 2020 yılı bu nedenle en kötü yıllardan biri olarak 

tarihe geçti. Kovid-19, insanlığın başına bir bela olarak çöktü. Şu anda çevremiz öyle kuşatıldı ki 

kapıdan adım atamaz hale geldik. Çevremizde ölüm kol geziyor.  Bu KEV olarak bizlerin 

çalışmalarını da yakından etkiledi, etkiliyor. Bu nedenle yüz yüze gelerek yapmamız gereken birçok 

etkinliğimizi iptal etmek, ertelemek zorunda kaldık. Bu sorunu, sanal ortamda Zoom veya Youtube 

üzerinden bir araya gelerek aşmaya çalışıyoruz.  

İşte bugün Haziran 2020 içinde yapmamız gereken Kepirtepeliler Eğitim Vakfı seçimsiz genel 

kurul etkinliğini gerçekleştiremediğimiz için Zoom ve Youtube üzerinden bir araya geldik. Yasal 

olarak yapamadığımız bu toplantının yerine üyelerimizi sanal ortamda bir araya getirerek 

bilgilendirme toplantısı düzenledik. Bunu bir görev bildik. Bu bilgilendirme toplantısını, açık olma 

ilkemizin ve bizlere duyulan güvenin bir karşılığı olarak kurumlaşma yolunda çok önemli 

buluyoruz. 

Gündem gereği arkadaşlarımız sizlere yeri gelince salgına karşın yaptığımız etkinlikleri ve 

2019 takvim yılı mali tablomuzu ayrıntıları ile açıklayacaklar. Ben de sizlere önemli gördüğüm bazı 

hususları açıklamak istiyorum.  

KEV olarak Atatürk ve arkadaşlarının kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’nin; laik, demokratik, 

bilimsel, devrimci eğitim ilkelerinin korunması birinci hedefimizdir. Bunun konuda bizler için 

Anayasamızda açıkça belirtilen devrim yasalarının korunması önem ve öncelik kazanmaktadır. 

Kepirtepeliler Eğitim Vakfı’nın seçkin üyeleri; 

Yönetim kurulumuz adına; yıllık ödentileri ile ya da “yeniden imece” kampanyamıza 

katılarak vakfımızın yaşamasını sağlayan arkadaşlarımıza özel bir teşekkür edip ayrı bir yere 

koyarak; çoğunluktan, yıllık ödentilerini ödemeyen arkadaşlarımızdan, bir ricam var. Bu 

arkadaşlarımızdan, öncelikle kuruluş amacımız Köy Enstitüsü geleneğimiz İMECE anlayışına 

dayandığı için geçmiş yıllara ilişkin ödentilerini ödemelerini veya YENİDEN İMECE kapsamında 

kendi maddi durumlarına göre aylık düzenli ödemeye geçmelerini rica ediyorum. 

Yönetim kurulu olarak aldığımız karara göre yılbaşından itibaren bu ödeme listelerini sosyal 

medya mecralarında yine açıklık, şeffaflık ilkemiz gereği yayınlayacağımızı belirtmek istiyorum.  
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Diğer taraftan vakfetmek, gönlünden maddi ve manevi olarak vermektir. T.C devleti bizlere 

sahip çıktı, aldı okuttu; topluma yararlı bir birey olarak kattı. Biz de şimdi bu borcu eğitimli bir 

Türk ve cumhuriyet yurttaşı olarak ödemek durumundayız. Bu durum bazen maddi, bazen de 

manevi olarak gerçekleşir. En önemlisi vakıf bünyesinde gönüllü çalışmaya katılmaktır. Bundan 

önce olduğu gibi bugünkü yönetim kurulu üyeleri da bu anlayışla çalışmaktadır. Yani vermek 

anlayışına dayalı bir çalışmadır bu. Bu kurumun yaşaması her yaştan, her kıdemden ve değişik 

mesleklerden gönüllü Kepirtepelilerin nöbet değişimleri ile mümkün olacaktır. 

Bu noktada özellikle kadınlara seslenmek istiyorum. Kadın erkek eşitliğine inanan, her 

platformda eşitliği savunan yurttaşlar olarak, kadınların vakıf yönetiminde, etkinliklerimizde daha 

aktif rol almaları, en büyük dileğimizdir. Gençlerin vakfa olan ilgisi ve katılımı git gide artmaktadır. 

Ancak bu ilgi ve katılımın daha da artmasını temenni ediyorum. Kapımız özellikle kadınlara ve 

gençlere sonuna kadar açık. KEV çatısı altında alacakları sorumluluklar, bizleri mutlu edecektir. 

KEV yönetimi olarak bu konuda her türlü desteği vermeye hazırız. 

KEV olarak tam bir ay sonra 25. yılımızı kutlayacağız. Bu nedenle özel programlar yapacağız 

hep birlikte. İlkini geçtiğimiz aylarda düzenlediğimiz, Kepirtepelilerin yine başta Kepirtepeliler 

olmak üzere kamuoyunu bilgilendirici konuşmalar yapacağı “Kepirtepe Konuşmaları” 25. yıl 

etkinliklerimiz kapsamında düzenli olarak sürdüreceğimiz etkinliklerden biri. Gerek bu etkinlik, 

gerekse de genel olarak 25. yıl etkinlikleri konusunda öneri ve katkılara açığız. 

Bu bağlamda tüm üyelerimizden ve Kepirtepelilerden bir ricamız daha var var. Öncelikle Köy 

Enstitülü ve Eğitmen Kursu mezunu büyüklerimiz olmak üzere Kepirtepe İlköğretmen Okulu, 

Öğretmen Lisesi, Eğitim Enstitüsü,  Anadolu Öğretmen Lisesi, Anadolu Lisesi mezunlarımızdan 

yerel ve ulusal bir değer bırakanların eserlerini tespit ederek bu eserlere sahip çıkmaya davet 

ediyorum sizleri. Bu konuda herkesin kendini görevli saymasını ve KEV ile bağlantı kurmasını 

istiyoruz. Bu çalışma, Kepirtepe’ye ait toplumsal belleğin gelişmesi konusunda önemli bir rol 

oynayacaktır.  

Bir ricam da şudur: Hayat her zaman bizim istediğimiz gibi akmıyor. Şu anda; bir alanda, 

meydanda, salonda fiziken bir araya gelemiyoruz. Ancak çağımızın getirdiği bilişim teknolojilerinin 

olanakları ile sanal âlemde hep bir aradayız. Teknoloji ile her kuşağın farklı ilişkisi, bağlantısı var. 

Bizi izleyen arkadaşlarımızdan KEV’in Facebook, Twitter, Youtube, Instagram gibi mecralar 

üzerinden iletişime açık olduğunu, bu mecralarda aktif olarak yer aldığını çevresiyle paylaşmasını, 

bu mecralardaki paylaşımlarımızı destekleyerek daha fazla görünür olmamıza katkıda 

bulunmalarını istiyorum.  

Konuşmam arasında sizlere müjde niteliğinde bir haber de vermek istiyorum. Takip edenler 

bilir ancak aydınlanma yolunda olan bütün arkadaşlarımızın bilmesi ve takip etmesi gereken özel 

bir haberimiz var. 

Özümüzü teşkil eden Köy Enstitüsü sistemi içinde yetişmiş, köy edebiyatının ve gerçekçi 

yazının temsilcileri; Mehmet Başaran, Fakir Baykurt, Mahmut Makal, Talip Apaydın ve Dursun 

Akçam’ın eserleri; Emine/Tahsin ÇAYIR öğretmenlerimizin öğrencisi, hemşerimiz, Literatür 

Yayınevi’nin Kurucusu, Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı ve Dünya Yayıncılar Birliği Yönetim 
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Kurulu Üyesi Kenan KOCATÜRK tarafından yayımlanmaktadır. Arkadaşlarımızın okuması, 

okutması dileklerimle belirtmek isterim. 

Sözümü fazla uzatmadan ileride yüz yüze gelme dileğimle saygı ve sevgiler sunuyorum. 

Kötü bir yılı bitirdiğimiz şu günlerde sizlere Metin Altıok’un umut dolu bir şiiriyle veda 

ediyorum: 

 

“Yarın farklıdır bugünden, 

Adı değişir hiç olmazsa. 

Kara bir suyu 

Geçiyoruz şimdilerde 

Basarak yosunlu taşlara. 

 

Sen bugünden yarına 

Birazcık umut sakla.” 

 

26/12/2020 

Sedat TONGUZ 

                                                                                                                           

  KEV Başkanı 

  

BAŞKANIN KONUŞMASI: KEV'in 25. Yılı Açılış Etkinliği, Çevrimiçi Canlı Yayın, 
26.01.2021 

 

 KEPİRTEPELİLER EĞİTİM VAKFI 25.YIL SEVİNCİ 

Değerli Kepirtepeliler Eğitim Vakfı üyeleri ve Kepirtepeliler, sizleri sevgi ve saygıyla 

selamlıyorum. 

Bugün Kepirtepeliler Eğitim Vakfı’nın tüzel kişilik kazanmasının 25. yılı. Bu nedenle çok 

coşkuluyum. 25. yılımız kutlu olsun. 

Bu coşkumu sizlerle paylaşmak için size Kepirtepe’yi anlatarak Kepirtepeliler Eğitim 

Vakfı’nın doğuşunu ve bugüne nasıl geldiğini paylaşmak istiyorum. 

“Önce Kepirtepe nedir?” sorusunu cevaplamak istiyorum. 

Kepirtepe Türkiye Cumhuriyeti’nin; 

Eğitim devrimidir. 

83 yıllık geçmişi ile 

Türkiye’nin, Trakya’nın ışığıdır. 

Çağdaş insan yetiştirme, insan olma çabasıdır. 

Kadın, erkek eşitliğidir. İnsana inanmaktır. 

Demokrasidir. 
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Laikliktir. 

Devrimciliktir. 

Bilime, teknolojiye açılımdır.  

Evrensel değerlere inanmış dünya yurttaşları yetiştirmektir. 

Okumaktır, yazmaktır. 

Bu anlamda; öğretmendir, yöneticidir.  

Yazar, şair, sanatçı, hukukçu, sağlıkçı, asker, mühendis, bilişimci; bu toplumun mayasıdır. 

Toplumculuktur.  

İnançtır. 

Dayanışmadır. 

İmecedir. 

İş içinde eğitim, eğitim içinde iştir. 

Üretmektir. 

Bilinçli tüketmektir.  

Çevreyi korumaktır. 

“Ben” değil, “biz” olmaktır. 

Barıştır, kardeşliktir. 

Engelleri aşmaktır. 

Umuttur, gelecektir. 

Hasan Ali Yücel, 

Köyler Babası Tonguç, 

ATATÜRK’TÜR! 

Bütün bunlara inanan Kepirtepelilerin oluşturduğu “imece kurumu” da Kepirtepeliler Eğitim 

Vakfı’dır 

Bu anlayışla kurulan, çınarı ve fidanı ile bir araya gelen vakfımız çeyrek asra ulaşmıştır. 

Kutlu olsun.  

 

 

Sedat TONGUZ                                                                                                                           

  KEV Başkanı 
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BAŞKANIN KONUŞMASI: 31. Kepirtepeliler Günü, Çevrimiçi Canlı Yayın, 19.05.2021 

 

Kaynaşır birbirine gün olur zamanlar; 

Geçmiş, gelecek birleşir tek kesitte. 

Sanki ilk kez yaşarız yaşanmışı dünlerde 

Ya da başlar ansızın ta ilerde olacak. 

Değerli Kepirtepe Ailem; 

Kepirtepeli olmanın onur, gurur ve coşkusuyla sizlere sesleniyorum. 31. Kepirtepeliler Günü’ne hoş 

geldiniz.  1961, 1971, 1981, 1996 ve 2006 yıllarında mezun olup 60, 50, 40, 25 ve 15. mezuniyet 

yılının onurunu yaşayan mezunlarımızın onur yıllarını kutluyor, daha nice mezuniyet kutlamalarında 

birlikte olmalarını diliyorum.  

Sözlerime Behçet Necatigil’in “Zaman Kayması” şiirinden dizelerle başladım. Şairin dediği gibi 

sanki geçmişle geleceğin tek kesitte birleştiği günlerden birini yaşıyoruz. Kepirtepe’de okuduğumuz, 

okula adımımızı attığımız, mezun olduğumuz günler bugünle kaynaşmış, Kepirtepe’nin geçmişi ve 

geleceği de farklı dönemlerin bir araya gelmesiyle bugünde birleşmiş adeta. 

Dünyanın başında iki yıldır Covid-19 belası var. Bu hastalık bütün dünyamızı alt üst etti. Günlük 

düzenli yaşamımız şaştı. Çalışanların iş yaşamı, çocukların, gençlerin eğitim hayatı aksadı. Herkes 

gelecek kaygısına düştü. Yakınlarımızı kaybettik. Birçoğumuz hastalığa yakalandı, atlattı. Bu nedenle 

herkese geçmiş olsun diyorum. Ama hayat devam ediyor. 

84. tıllık geçmişimizi bir araya getiren, Cumhuriyet kurumu Kepirtepe’yi bir marka olarak yaşatan, 

Kepirtepelileri bir araya getiren Kepirtepeliler Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu bütün bu kaos 

ortamında ikirciklenmeden etkinliklerini sürdürdü. Yönetim Kurulu toplantılarını sıklaştırdı. 

Eğitimli, çalışkan becerikli gençlerimizle bize destek veren tüm Kepirtepe mezunları ve halen devam 

eden Kepirtepe Anadolu Lisesi yönetici, öğretmen ve öğrencilerinin katılım ve destekleri ile 

etkinliklerimizi ara vermeden sürdürüyoruz. Bu nedenle biz omuz veren herkese teşekkür ediyorum. 

Şunu öncelikle belirtmek istiyorum; varoluş nedenimiz olan ve halen Kepirtepe Anadolu Lisesi olarak 

faaliyetine devam eden okulumuzun yönetimi ile sürekli iş birliği içinde çalışıyoruz. Bu nedenle Okul 

Müdürümüz Halil İbrahim Toklu’ya huzurunuzda teşekkür ediyorum. Bu iş birliği sonucu İl Genel 

Meclisi Üyemiz Abdullah Mutluer’in katkısı ile hepimizin “Müzik Salonu” olarak bildiği, yeni 

yerleşkenin sınırlarında yer alan Köy Enstitüsü yapısının, Kırklareli Valimiz Sayın Osman Bilgin’in 

özel ilgisi ve desteği ile okul müzesine dönüştürülmesi kararlaştırılmış, proje yapım programına 

alınmıştır. Bu konuyu sizlerle bir müjde olarak paylaşmak istiyorum. 

Bu dönemde başlattığımız “Yeniden İmece” kampanyası güçlenerek devam ediyor. 

Bu arada Şırnak ili, Uludere ilçesi, Şenoba beldesi, Üçoba Ortaokulu Fen Bilgisi Öğretmeni 2010 

Mezunumuz Erdinç Erdem Bakkal’ın çalışmalarınaa KEV ve Kepirtepe ailesi olarak kitaplık, 

laboratuvar yapımı, bilgisayar, sıra, masa, dolap gibi konularda büyük bir destek verdik. 

Arkadaşımızın örnek çalışmaları olarak bizleri sevindiriyor. 

Diğer taraftan çalışmalarımızı yaptığımız yıllık çalışma takvimine göre düzenli yürüttük. 

18, 19, 20. Kepirtepe bültenlerini çıkarttık. 21. Kepirtepe bülteni bu ayın sonunda basıma 

hazırlanıyor. 

KEV’in 25. yıl kutlama programı çerçevesinde özel bülten hazırlıkları sürdürülüyor. 

30 Eylül 2020 günü Kepirtepe Konuşmaları kapsamında Doç. Dr. Olcay Yavuz tarafından KAL 

öğrenci ve velilerine yönelik “Lider Gençlik ve Türkiye konulu etkili bir çalışma gerçekleştirildi. 

29 Kasım’da Zoom ve Youtube aracılığıyla 30. Kepirtepeliler Günü kutlandı. 
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16 Aralık 2020 günü Mali Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi. 

KEV’in kuruluş tarihi yıl dönümü olan 26 Ocak 2021 günü “25. Yıl Kutlama Programı” tanıtım 

toplantısı yapıldı. 

Lüleburgaz Belediyesi’nin düzenlediği “Lüleburgaz Kültür Envanteri Çalıştayı” etkinliğine katıldık. 

17 Nisan 2021 günü Köy Enstitüleri’nin 81. kuruluş yıl dönümü özel bir programla kutlandı. 

Bugün de 31. Kepirtepeliler Günü etkinliği ile karşınızdayız. 

Bütün bu çalışmalarla Kepirtepeliler Eğitim Vakfı’na güvenin artmasıyla birlikte topluluğumuzun 

maddi ve manevi desteğinin çoğalması bizleri sevindirmektedir.   

12 Haziran 2021 tarihinde de Kepirtepe Anadolu Lisesi’nde KEV’in seçimli genel kurulunun 

yapılacağını da bilgilerinize sunmak istiyorum.  

Bu toplantımıza okul tarihimiz ile ilgili yaptığım bir çalışmayı açıklayarak devam etmek istiyorum.  

Hepimizin bildiği gibi köyde ilköğretim sorununun çözümü, Eğitmen Kurslarıyla başlatılmıştır. 

Kepirtepe’nin tarihi anlatılırken muhakkak Edirne Karaağaç Eğitmen Kursu’nun adını 

duymuşsunuzdur. Ancak kaynaklara baktığınızda yeterince bilgi bulamazsınız. Bu bilgi, kaynak 

eksikliği sonucu Kepirtepe tarihi,  Eğitmen Kursu’nun açılışı ile değil Köy Öğretmen Okulu’nun 

açılışı ile başlatılır. Çünkü bugüne kadar bu kursun açılışı ile ilgili bir tarihi bilgi ve bulgu elimizde 

yoktu. Bu konu birçok kişi gibi benim de dikkatimi çekmiştir. Bu nedenle üzerinde uzun zaman 

araştırma, inceleme yapmakta ve iz sürmekteydim.  

Uzun yıllar süren bu çalışmalarım sonucu zamanın Trakya Umum Müfettişi Kazım Dirik’in Edirne 

Karaağaç Eğitmen Kursu ile ilgili çalışmaları İzmir’de yayınlanan “Kültür” dergisinde yayımlattığını 

öğrendim. Bu dergilere nasıl ulaşabilirdim? Bu dergilere ve buradaki verilere de Kepirtepe 1975 

mezunu İsmail Demirtaş’ın oğlu İzmir Vali Yardımcısı Barış Demirtaş aracılığıyla ulaştım. Kendisine 

Kepirtepelilere Eğitim Vakfı’na yaptığı bu yardım ve katkı için teşekkür ediyorum. Bu konuda 

yaptığım çalışmaları içeren araştırma ve inceleme yazımı da hazırladım. 21. Kepirtepe bülteninde 

yayımlanacaktır. Bu bilgilere göre Kepirtepe’nin açılış tarihi 5 Nisan 1937’dir. Bu çalışma sonucunu 

da sizlere müjde olarak vermek istiyorum. Bu tarihin belirlenmesi ile Kepirtepe’nin açılış tarihi 

yaklaşık 19 ay önce başlamaktadır. Topluluğumuza kuruluş tarihimizin bu tarihe alınmasını 

öneriyorum. 

Değerli Kepirtepeliler! 

Zaman geçiyor. Yönetim Kurulumuz iki yıllık çalışma döneminin sonuna gelmek üzeredir. O nedenle 

yönetim kurulumuz adına bu konuşmam bir anlamda veda konuşmasıdır. Çalışma dönemimiz Kovid-

19 salgın hastalığı ile yaşama ve mücadele gibi özel bir zaman dilimine denk geldi. Bu zorlu döneme 

uyum ve çalışma performansımızı sizler gözlemlediniz. Değerlendirmek topluluğumuza ait olacaktır. 

O nedenle ben bu konuda bir söz söylemek durumunda değilim.  

Çalışma dönemimde veda ederken bizlere destek veren tüm Kepirtepe topluluğuna , ayrıca bu zorlu 

dönemde çalışmalarımızda bana destek veren Yönetim Kurulu üyelerimiz; Yardımcım Murat Özcan, 

Genel Sekreterimiz Murat Akbıyık, Saymanımız İsmail Arkın ile Feza Kırgız’a ayrı ayrı teşekkür 

ediyorum. İki ayrı özel teşekkürü de yönetim kurulu üyeleri olmamalarına karşın yönetim kurulu 

üyesi sorumluluğunda bizlere sürekli destek veren; KEV Sosyal Medya Ekibimizin başındaki 

Kepirtepe Bülteni Yayın Koordinatörü Görkem Evci ile Beyoğlu Öğretmenevi buluşmalarımızı 

düzenleyen ve yaşayan insan kaynağımızın tespitinde yılmadan katkı veren, her konuda özveriyle 

çalışan Ethem Kahveci arkadaşıma yapmak istiyorum. Sağ olsunlar var olsunlar. 

Sözlerimi hepinizi sevgi ve saygıyla selamlayarak sonlandırıyorum. Sürçü lisan ettiysem af ola. 

Hoş kalın hoşça kalın.13/05/2021    Sedat TONGUZ, KEV Başkanı 
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BAŞKANIN KONUŞMASI: KEV 2021 Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı 
Kepirtepe Anadolu Lisesi, 19.06.2021 
 

PAYLAŞMAK 

Sahip olduğumuz ne varsa 

Paylaşabilmek erdemdir. 

Bir aşamadır insan olmakta 

Paylaşmak bilgeleşmektir 

Gök, yer, deniz, bütün doğa 

Soluk alıp verdiğimiz hava  

Ne varsa dışımızdaki dünyada  

Hepsi hepimizindir. 

Ben dediğimiz şeyin kendisi de 

Geçmişiyle, bugünüyle, geleceğiyle 

Bir paylaşımlar toplamıdır bütünüyle 

Varolmak paylaşmak demektir. 

Mutluluk paylaştıkça çoğalır 

Mutsuzluk hafifler paylaşıldığında. 

Değişmez, değişmeyecek bir kuraldır 

İnsan insanlaşır paylaştıkça. 

Ataol BEHRAMOĞLU 

  

Değerli Kepirtepeliler Eğitim Vakfı üyeleri ve Kepirtepeliler, sizleri sevgi ve saygıyla 

selamlıyorum. 

Kepirtepe’yi, Kepirtepelileri ve kurumumuza ait ne varsa seviyorum. Çünkü okulumuz T.C.nin 

kurumlaşma, çağdaşlaşma yönünde atılmış eğitim devriminin önemli bir parçasıdır. 

Kepirtepe Seksen dört yıllık bir tarihtir. Karaağaç Eğitmen Kursu, Trakya Köy Öğretmen 

Okulu, Kepirtepe Köy Enstitüsü /İlköğretmen Okulu/Öğretmen Lisesi/Eğitim Enstitüsü / Anadolu 

Öğretmen Lisesi / Anadolu Lisesi. Bütün bu tarihi aşamalara karşın okulumuzdan yetişen, bugün 

toplum hayatının her kesiminde çalışan insan kaynağımız Atatürk Devrim ve İlkeleri ortak noktasında 

buluşarak Kepirtepeliler Eğitim Vakfı çatısı altında buluşmuşlar ve çeyrek yüz yıllık başarılı bir sivil 

toplum kuruluşu gerçekleştirerek başarılı çalışmalara imza atmışlardır.  

Bizler bugün KEV’in 25. Olağan Genel Kurulu nedeniyle bir aradayız. 

Bu çeyrek yüzyıl içinde Kurucu Başkanımız Rahmetli Nedim Menekşe Öğretmenimiz başta 

olmak üzere; yönetim kurulu başkanları nezdinde yönetim kurallarında görev almış arkadaşlarımız 

ile her zaman bu yönetimlere destek olmuş genel kurul üyelerimiz ve Kepirtepelilere huzurunuzda 

teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar var olsunlar. Bu vakfa can veren Kepirtepe, Cumhuriyet ve Atatürk 

sevdalılarıdır. Onları simgeleyen isimler de Atatürk, İnönü, Hasan Ali Yücel ve İsmail Hakkı 

Tonguç’tur. Anıları bize yol göstermektedir. Manevi huzurlarında saygıyla eğiliyorum. 

Bugün iki yıllık yönetimimizin değerlendirmesi ve geleceğe bakışımızı aktarmak ve yansıtmak 

için bir aradayız. 

Kepirtepelilerin 11 Mart 2020 Beyoğlu Öğretmenevi tarihindeki geleneksel öğle yemeğine 

kadar her şey rutine uygun geçti. Ancak bu tarihten sonra; Dünyamızda yaşanan Kovid-19 

pandemisinin ülkemize sıçraması her işleyişi baştan sona değiştirdi. İnsanlığın günlük yaşayışını; iş, 

eğitim, kültür, yemeden içmeye her davranışımızı olumsuz etkiledi. Yasaklar bizleri eve hapsetti. Yüz 

yüze gelemedik. Hepinizin bildiği gibi 16 Mart 2020 Lüleburgaz’da yapmayı planladığımız 

Öğretmen Okullarının 172. Kutlama programımızı iptal etmek zorunda kaldık. O günden bugüne ilk 

kez bir araya gelerek bir ortak program gerçekleştirebiliyoruz 
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Bütün bu olumsuz koşullara karşın yönetim kurulumuz ne yapacağı konusunda ikirciklenmedi. 

Yasaklar bizi yıldırmadı. Hemen bilişim dünyasının çağdaş olanaklarından yararlandık. Zoom 

programı aracılığıyla yönetim kurulu toplantılarımızı daha da sıklaştırarak yaptık. Bu şekilde 

zorlukları fırsata çevirdik. Sizlere daha sık ulaştık. 

Bu dönemde KEPİRTEPE bültenlerimizi aksatmadan çıkardık. Kepirtepe Konuşmaları ile 

başlayan toplu görüşme programları; 30. Kepirtepeliler Günü, Mali Bilgilendirme toplantısı, KEV 

25.Yıl Kutlama Programı tanıtımı, Köy Enstitülerinin 81. Yıl Kutlamaları ve 31 Kepirtepeliler Günü 

Kutlama programları ile devam etti. Bu arada 25. Yılımızı kutlama programları içinde 

Kepirtepelilerin topluma mal olmuş başarılarını içeren özel bir bülten çıkarma çalışmalarımız 

sürmektedir.  

Bütün bu çalışmalarla vakfımızın kurumsallaşması yolunda önemli bir yol aldık ve 

topluluğumuz ile birlikte kamuoyunda güven duyulan bir kurum olduk. 

Burada yönetim kurulumuz içinde yer alan arkadaşlarımız için birkaç söz söylemeliyim. 

Merkezde Saymanımız İsmail ARKIN bir güven unsuru ve doğuştan imececidir. Başkan 

Yardımcımız Murat Özcan zaman mekân tanımadan görev dendiğinde her yere ulaşmaktadır. Genel 

Sekreterimiz Murat AKBIYIK 2 dönemdir bu görevi başarıyla yürütmüş, vakfımızın 

dijitalleşmesinde güler yüzü ile önemli çalışmalara imza atmıştır. Tuna GÜVEN babadan 

Kepirtepeliliği ile iş yaşamında yükselmesine paralel olarak, vakfımızın her alanda duyulmasını 

sağlayan etkin, etkili bir isim olmaya devam etmiştir. Feza Kırgız yönetim kuruluna yeni girmesine 

karşın etkin çabası ve katkısı ile dikkat çekmiştir. Özellikle “Çınardan Fidana” etkinliğini 

sürdürmemizde özel bir yeri olmuştur. Bülent Girgin de yönetim kurulu çalışmalarına katkıda 

bulunmuştur. 

Burada yönetim kurulu üyeleri olmamakla beraber çalışmalarımıza özel destek veren KEV 

İletişim Danışmanı Görkem EVCİ ’ye, İstanbul Avrupa Yakası Sorumlumuz ve Yaşayan İnsan 

Kaynağımızın tespitinde özel çalışması ve ekip başkanlığı ile bize destek veren Ethem KAHVECİ’ye,  

Beylikdüzü 6. Barış ve Sevgi Günleri etkinliği ile bu bölgedeki çalışmalarımıza özel destek veren 

Abdurrahman TUTAL ağabeyimize teşekkür ediyorum.  

Bu dönemi simgeleyen en önemli çalışma “YENİDEN İMECE” çalışmamızdır. Bu KEV 

üyeleri ve Kepirtepeliler arasında giderek artan bir ilgiyle karşılanmakta ve vakfımıza can suyu 

olmaktadır. Bu imeceye destek veren arkadaşlarımızı saygı ve sevgiyle selamlıyorum.  

KEV’in bir önceki döneminde alınan ve büromuzun baştan sona bakım ve onarımı ile bitişik 

büro bölümünü de İbrahim Tunalı Kitaplığı olarak kiralamamız da önemli bir çalışmamızdır. Bu 

bölümün düzenlenmesi için Selahaddin GÜL arkadaşımızın verdiği yüzbinlirayı aşan bilgisayar, 

masa, sandalye, fotokopi makinesi vb. eşyalar ile bu eşyaları kendi olanağı ile vakfımıza ulaştıran 

Recep Ünver arkadaşımızı da hatırlayarak kendilerine teşekkür ediyorum. 

Bizler önceki yönetimlerin yaptığı işlerin üzerine koyarak çalışmalarımızı yürüttük. Vakfımızın 

en önemli özelliklerinden biri de kuruluşunda bu güne çizgisinden hiç sapmaması art arda gelen 

yönetimlerin birbiriyle uyumlu olması ve desteklemesidir. Kadrolarımızın da sürekli gençleşerek 

deyim yerinde ise çırak, kalfa, usta doğal akışıyla yenilenmesi ve çoğalmasıdır. Bu işleyiş br anlamda 

“Çınardan Fidana” anlayış ve dayanışmasını getirmiştir. 

Ben burada kısa açıklamalarla dokunduğumuz dönem çalışmalarımızı sizlere küçük bir kitapçık 

olarak da sunma mutluluğunu da yaşıyoruz bugün. Bu etkinliklerimizi biraz açarak Genel 

Sekreterimiz Murat AKBIYIK sizlere açıklayacaktır. 

Huzurunuzdan ayrılırken hepinizi saygıyla selamlıyor, bizden sonra gelecek yönetim ekibine 

başarılar diliyorum. 

Böyle bir konuşma yapıp eksik gedik bırakmamak mümkün gözükmüyor. Onun için sürçü lisan 

ettiysem af ola.  

Hoş kalın, hoşça kalın.19/06/2021 

Sedat TONGUZ 

  KEV Başkanı 
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TEŞEKKÜR 
Kepirtepeliler Eğitim Vakfı, kurulduğu 1996 yılından bu yana, eğitim alanında Trakya’daki 
en aktif sivil toplum kuruluşlarından biri olarak çalışmalarına kamu, özel ve sivil sektörle 
güçlü iş birlikleri kurarak devam ediyor. 

Bizi destekleyen, Kepirtepe’ye ve Kepirtepelilere güç katan tüm 
kurum, kuruluş, şirket ve şahıslara teşekkürlerimizi sunarız. 

Kurumlar: 
• Kepirtepe Anadolu Lisesi 
• Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü 
• Kırklareli Valiliği 
• Lüleburgaz Kaymakamlığı 

• Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
• Lüleburgaz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 
• Lüleburgaz Emniyet Müdürlüğü 

Belediyeler: 
• Lüleburgaz Belediyesi 
• Edirne Belediyesi 
• Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 
• Saray Belediyesi 
• Malkara Belediyesi 

• Keşan Belediyesi 
• Uzunköprü Belediyesi 
• Büyükçekmece Belediyesi 
• Beylikdüzü Belediyesi 
• Şişli Belediyesi 

Kuruluşlar: 
• Köy Enstitülerini Araştırma ve Eğitimi Geliştirme Derneği (KAVEG) 
• Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği (Lüleburgaz Şubesi) 
• Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği 
• Atatürkçü Düşünce Derneği 
• Köy Enstitüleri ve Çağdaş Eğitim Vakfı 
• Edirne Kent Konseyi 
• Saray Kent Konseyi 
• Tekirdağ Kent Konseyi 
• Türkiye Emekli Öğretmenler Derneği (Edirne ve Tekirdağ Şubeleri) 
• Lüleburgaz Ertuğrul Köyü Cumhuriyet Kadınları Korosu 
• Cumhuriyet Kadınları Derneği İstanbul Merkez Şubesi Cumhuriyet Marşları Korosu 
• Lüleburgaz Emekli Öğretmenler Korosu 

Üniversiteler: 
• Kadir Has Üniversitesi 
• İstanbul Kültür Üniversitesi 

• Yıldız Teknik Üniversitesi 
• Trakya Üniversitesi 

Şirketler: 
• İndeks Bilgisayar 
• Müge Cam  
• Işık Matbaacılık 
• STK Master Dernek Danışmanlığı  

• Balaban Boza (Kepirtepe Limonata) 
• Quick Sigorta 
• Murat Matbaacılık ve Reklam Hizmetleri  
• Literatür Yayınları 

Şahıslar: 
Bağışçılarımız ve aidat ödeyen aktif üyelerimiz başta olmak üzere; 
• Merhum Halil İbrahim Tunalı ve kızı Gökçen Tunalı Alpkaya 
• Yeniden İmece Kampanyasına destek veren Kepirtepeliler 

 
 
 
 
 
 

http://kepirtepe.meb.k12.tr/
https://www.vgm.gov.tr/kurumsal/te%C5%9Fkilat-yap%C4%B1s%C4%B1/b%C3%B6lge-m%C3%BCd%C3%BCrl%C3%BCkleri
http://www.kirklareli.gov.tr/
http://www.luleburgaz.gov.tr/
http://kirklareli.meb.gov.tr/
http://luleburgaz.meb.gov.tr/
https://www.luleburgaz.bel.tr/
http://www.edirne.bel.tr/
http://www.tekirdag.bel.tr/
http://www.saray.bel.tr/
http://www.malkara.bel.tr/
http://www.kesan.bel.tr/
http://www.bcekmece.bel.tr/
https://www.sisli.bel.tr/
http://koyenstituleriegitim.org/
https://www.facebook.com/Yeni-Ku%C5%9Fak-K%C3%B6y-Enstit%C3%BCl%C3%BCler-Derne%C4%9Fi-YKKED-12036777997/
https://www.cydd.org.tr/
http://add.org.tr/
http://www.koyenstitulerivakfi.org.tr/
https://www.edirnekentkonseyi.org.tr/
https://www.facebook.com/saraykent.konseyi
https://www.facebook.com/tekirdagkentkonseyi
http://www.teod.org.tr/
https://www.youtube.com/watch?v=rqaYfUulvmY
http://www.cumhuriyetkadinlari.org.tr/
http://koyenstituleriegitim.org/
http://www.index.com.tr/
http://mugecam.com/
http://www.isikmatbaa.com.tr/
http://www.stkmaster.com/
http://www.balabanboza.com.tr/urunler.php
https://www.quicksigorta.com/
http://muratmatbaacilik.com/
https://www.literatur.com.tr/
http://www.halilibrahimtunali.net/index.php/02
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Siz de Kepirtepeliler Eğitim Vakfı’na bağış yaparak destek olun! 
 

 

 
Bize ulaşın; bizi takip edin! 
 

        Özerler Mh. Hasan Ağa Çeşme Sk. No:2 Özbek Pasajı Kat:2  
        39750 Lüleburgaz Kırklareli 

   0288 413 07 62 (Vakıf Merkezi Tel/Faks) 
        www.kepirtepeliler.org.tr 

   kepirtepelileregitimvakfi@gmail.com  

   youtube.com/KepirtepelilerEgitimVakfi  

   facebook.com/KepirtepelilerEgitimVakfi  

   instagram.com/KepirtepelilerEgitimVakfi  

   twitter.com/Kepirtepeliler   
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