
FEHMİ MUTLU ORTAOKULU TARİHÇESİ 

İşadamı Kadri Mutlu arsasını Bakanlığımıza bağışlayarak Ağabeyi Fehmi Mutlu adına bir okul yapılması 

girişiminde bulunmuştur. Okulumuz 17 Eylül 1997 yılında Eğitim Öğretime başlamıştır. Ahmet Fikri Ballı 

okulumuzun kurucu müdürüdür. Okulumuz 17 derslik olup 1 anasınıfı mevcuttur. Ayrıca okulumuzda 1 BT 

Sınıfı 1 laboratuvar bulunmaktadır. 

Lüleburgaz ilçesinde ve çevresinde, 1970 yılından sonra başlayan sanayileşme, beraberinde artan 

nüfus ile birlikte köyden kente göçleri başlatmış olup kentleşme hızlanmıştır. Lüleburgaz’ın nüfusu 

40.000’lerden 70.000’lere ulaşmıştır. Kurtuluş Mahallesi, bu nüfus artışından en fazla etkilenen mahalle 

olmuştur. 1990’lı yıllarda nüfusu 25.000’e ulaşmıştır. Bu mahallede bir ilkokul olduğundan sınıf öğrenci 

sayıları 60-70 kişi olmuş, okulun bodrum katları dersliklere dönüştürülerek eğitim ve öğretim yapılmak 

zorunda kalınmıştır. Eğitim ve öğretimde güçlükler ve sorunlar ortaya çıkmıştır. 

Kurtuluş Mahallesi’nde okul yapmak düşüncesi ile emekli, öğretmen, mühendis, iş adamı ve halktan 

oluşan kişiler tarafından ‘’Kurtuluş Mahallesi Okul Yaptırma Derneği’’adlı bir dernek kurulmuştur. 

   Mahallede hazine arsası araştırmasını yapılmıştır. Okulun yapıldığı alanın hazineye ait olduğu tespit 

edilmiş olup şehir imar planında değişiklik yapılarak okul arazisi haline getirilmiştir. 

   Lüleburgaz halkından olup yaş sebze ve meyve komisyonculuğu yapan Fehmi ve Kadri MUTLU 

kardeşlerden Fehmi MUTLU’nun aniden vefat etmesi kardeşi Kadri MUTLU‘yu çok büyük acılarla karşı karşıya 

bırakmıştır. Fehmi MUTLU‘nun sağlığında kalbi çocuk sevgisi ile dolu olduğunu bilen kardeşi Kadri MUTLU : 

‘’Öldükten sonra yaşamak isterseniz ölümsüz bir eser bırakınız. ‘’ sözünden yola çıkarak kardeşi adına okul 

yaptırmaya karar vermiştir.  

   Bu düşüncelerini gerçekleştirme planları yapan Kadri MUTLU, Kurtuluş Mahallesi Okul Yaptırma 

Derneği üyeleri ile tanışmıştır. Daha sonra hayalini gerçekleştirmek için çalışmalara başlamıştır. 

    Lüleburgaz Belediye Meclisi oturumunda, yapılacak okulun isim hakkıyla ile ilgili protokol 

imzalanmıştır ve Fehmi Mutlu İlköğretim Okulu’nun temelleri 1995 yılı içinde atılmıştır. Kadri MUTLU, bizzat 

kendisi Kırklareli Valisi’ne (Sayın Çetin BİRMEK ) giderek yapılan çalışmalar hakkında bilgi sunmuştur ve 

Vali’den yardım sözü almıştır. 

     Milli Eğitim Bakanlığı’nın 18 derslikli İlköğretim Okulu planını Vali’ye sunmuştur. Yapılan çalışmalar 

sonucunda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapımına başlanan okulun Fehmi Mutlu İlköğretim Okulu olarak 

isim onayının çıktığında ve kendisine açıklandığında ağabeyi Fehmi MUTLU‘yu ölümsüzleştirmenin onurunu, 

gururunu yaşamıştır. Böylece okulda okuyacak yüzlerce öğrencinin sevgisini ağabeyinin aziz hatırasında 

yaşatmayı gerçekleştirmiştir.  

      1995 yılında yapımına başlanan Fehmi Mutlu İlköğretim Okulu‘nun yapılması çalışmalarını üstlenen 

Kadri MUTLU büyük bir fedakârlık, gayret ve planlı çalışma örneği sergileyerek 18 derslikli İlköğretim 

Okulu’nun 1997 – 1998 Eğitim ve Öğretim Yılına yetiştirmiştir. Fehmi Mutlu İlköğretim Okulu 17 Eylül 1997 

tarihinde eğitim ve öğretime başlamıştır.  

      Kadri MUTLU, faziletli, alçakgönüllü, eğitim ve öğretim ile sağlık alanında yaptığı hizmetler ile tanınan 

yardımsever bir kişidir. 

    Lüleburgazlı olarak Lüleburgaz’da kazandığını yine Lüleburgaz halkına bağışlamanın mutluluğunu 

yaşamakta olup birçok iş adamına da örnek olmuştur. 

   Sade bir yaşam süren, yaptığı çalışmalar ile insana ve insanlık değerlerine saygı gösteren Kadri 

MUTLU, halen Lüleburgaz’da Mutlu Sebze Pazarlama Ticareti ile faaliyetlerini sürdürmektedir. 


