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   Bağımsız Okul Gazetesi 

 Kışın Kayan Yıldızları 

Hiç yazın yağar mı yere yıldızlar 

Gökten parça parça beyaz umutlu 

Kırgın, narin ama mutlu bir biçimde 

Hiç yere doğru süzülür mü yine 

 

Hiç İlkbaharda yağar mı yere yıldızlar  

Çiçek midir ki onlar 

Hem onlar gökten yağıyorlar 

Belki buluttan ayrıldıkları için çok üzülüyorlar 

 

Hiç Sonbaharda yağar mı yere yıldızlar 

Alametidir belki o dökülen yapraklar 

Hışırtısı çıkar yaprakların 

Dökülen değildir kar, onlar ki yaprak 

 

Hep kışın kayar yere yıldızlar 

Birer birer ayrılır bulutlarından onlar 

Belki çok özlerler onları baba evi gibi 

Siz bunu bilin yeter ki. 
                                                Ahmet Arda Börklü-7 A 

   
KAKÜV Yıldız Erkeklerde il birincisi oldu  
 
KAKÜV, okul sporları müsabakasında Yıldız Er-

keklerde il birincisi oldu.  

KAKÜV’ÜN SATRANÇ ZAFERİ 
 

2017 - 2018 Kars Satranç Yaş Gurupları İl Birin-

ciliği yarışması sonucunda 14 farklı yaş kategori-

sinin 13 kategorisinde yarışmaya katılan Kars 

Kafkas Üniversitesi Kalkına Vakfı Özel İlk ve 

Ortaokulu öğrencileri 11 birincilik, 11 ikincilik, 9 

üçüncülük derecesi alarak haklı gururumuz ol-

du.  

Çağımızın Alfabesi: Kodlama 
 

Her şeyin akıllısının daha kabul gör-

düğü bu dönemde, uzmanlar okulda 

kodlama eğitiminin önemine işaret 

ediyor, ulusların kodlama becerisi-

nin ülkelerin zenginlik ve refah dü-

zeyiyle doğru orantılı olacağını vur-

guluyorlar. Kodlama eğitimimiz 

hakkında bilgiler sayfa 2’de 

Sosyal Bilgiler Dersinde sıra dışı bir yakla-

şım: Sümer Tabletleri. 

Sosyal Bilgiler dersinde çocuklarca hazır-

lanan Sümer Tabletleri, hem çocuklar açı-

sından daha zengin bir öğrenme deneyimi 

sağladı, hem de çocukların oldukça keyif 

aldığı gözlendi.  

Ayrıntılar Sayfa 2’de 

3/A Sınıfımız, Türkiye geneli 

yapılan ve 1508 şubenin katıldı-

ğı deneme sınavında Türkiye 

birincisi olarak göğsümüzü ka-

barttı.  Ayrıca zirveye giden yol-

da her sınavda başarısını artıra-

rak okulumuzun parlayan yıl-

dızlarından oldu. 

 

Ayrıntılar Sayfa 3’te 

Bilinçli Tüketi-

ciler: 
Öğrencilerimiz 

Bilinçli Tüketici-

nin özelliklerini 

uygulamaları 

olarak gördü. 

Devamı sayfa 

2’de 

 

KARS VE KAFKAS ÜNİVERSİTESİ KALKINMA VAKFI ÖZEL İLK–ORTA OKULU (KAKÜV) 



 SAYFA 2 

Kodlama Eğitimi 

 
21. yüzyıl tüm alanlarda olduğu gibi eğitim alanında da radikal 

değişimleri gerektiriyor. Bu çağda geleneklere ve kurallara karşı 

çıkıp sorumluluk alanlar dünyayı değiştiriyor. 4. Sanayi devri-

miyle birlikte ülkelerin Sosyo-Ekonomik yapılarının öncekilere 

göre bariz farklılaştığı zamane ikliminde, ülkelerin zenginlikleri 

artık doğaya bıraktıkları karbon salınımlarından değil, yenilikçi 

ve özgün düşünebilen,  21. yüzyıl becerilerine haiz insan gücüne 

sahip olmaktan geçiyor. 

 

Bu kapsamda okulumuz, çağın gereklerini öğrencilere aktarmak 

için Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersinde önemli atılımlar 

gösteriyor. 

KAKÜV’de Veliler Arası Masa Tenisi Turnuvası Düzenlendi 
 

KAKÜV’de sosyal organizasyon kapsamında veliler arası Masa Tenisi 

Turnuvası düzenlendi. Düzenlenen turnuvanın galibi sayın Ali Kemal 

Özkıran oldu. Şampiyon velimiz ödülünü müdürümüz sayın Yaver Tanrı-

verdi’den aldı. 

Bilinçli Tüketicilik 
 

3 B Sınıfı öğrencileri, Bilinçli Tüketicilik organizasyonu kapsamında hafta 
sonu güzel bir kahvaltının ardından bilinçli tüketicinin özelliklerini uygula-
malı olarak görmek üzere market alışverişi yaptılar. Ailelerinin oluşturduğu 
alışveriş listesi doğrultusunda ürünlerin TSE ve Son Kullanma Tarihlerini 
kontrol ederek ihtiyaçlarını aldılar ve alışveriş sürecini keyifle tamamladılar. 

Sosyal Bilgiler Dersinde Farklı Yaklaşım: Sümer Tabletleri 
 

Sosyal Bilgiler dersinde, dersi daha etkili kılmak ve daha öğretici mater-
yaller geliştirmek üzere Sümer Tabletleri hazırlandı. Hazırlanan Sümer 
Tabletleri, öğrencilerin daha zengin bir öğrenme deneyimi sağlaması ba-
kımından oldukça başarılı bulundu. Öğrenciler bir yandan killi hamurlara 
şekil verip eğitimsel materyal hazırlamaya çalışırken, bir yandan da keyifli 
zaman geçirdi. Ayrıca sonraki derslerde deprem çantası hazırlandı, dep-
rem çantasının önemine değinildi. 

 

Kültürleri ve Milletleri Öğrenmek 
 
The students have learnt the countries and nationalities and flags by wea-

ring traditonal costumes. They have prepared short script, askquestions 

each other and tried to get information about “Where they from?”, 

“What are their nationalities?”, “What languages can they speak?” 

Thanks to this project, they have comprehend countries, nationalties and 

flags. 

      Yaşlı Gözler 

 
Bıraktı 15 Temmuz arkasında yaş gözler 

Kimisi acısından öldü, kimisi hâlâ bekler. 

Mangal yürekli yiğitler, kendini siper eder. 

Ne tanklar ne silahlar bizi döndüremezler. 

 

15 Temmuz gecesi herkes çıktı sokağa, 

Kimseyi dokundurmadık bu vatana, toprağa 

Çoğu kişi şehit oldu mutlulukla, gururla. 

Milletçe bir olduk bu vatan uğruna. 

 

Çoğu kişi çıktı evden dönmeyeceğini bilerek, 

Meydanlara toplandık birlikte, tek yürek. 

Kimisi canını verdi severek, isteyerek, 

Birlik oldu herkes vatanı böldürmeyerek. 

                                     

                                                     Toprak Aras– 7 B 



 

 

SAYFA 3 

7. Sınıflar Dünya Çocukları Kütüphane Haftasında, Atatürk Çocuk 

Kütüphanesinde kitap okuma etkinliğine katıldı. 

KAKÜV satranç turnuvası galibi belli oldu 
 

Kars Kafkas Üniversitesi Kalkınma Vakfı Özel İlk ve Ortao-
kulu’nda veliler arasında düzenlenen satranç turnuvası 
sona erdi. 
Turnuvanın birincisi Yüksel Turan Taşdemir’e Okul Koor-
dinatörü Yrd. Doç. Dr. Ali İbrahim Can Gözüm tarafından 
plaket takdim edildi. 

Matematiğin Sırları 
 

 

12 345 679 x 9  = 111 111 111 

12 345 679 x 18 = 222 222 222 

12 345 679 x 27 = 333 333 333 

12 345 679 x 36 = 444 444 444 

12 345 679 x 45 = 555 555 555 

12 345 679 x 54 = 666 666 666 

12 345 679 x 63 = 777 777 777 

12 345 679 x 72 = 888 888 888 

12 345 679 x 81 = 999 999 999 

12 345 679 x 999 999 999 = 12 345 678 987 654 321 

 

3 A Sınıfının Başarısı 
 

3 A Sınıfı yüzlerce şubenin katıldığı Analiz 3 Deneme sınavında 

Türkiye birincisi olarak göğsümüzü kabarttı. Ayrıca Analiz ya-

yınlarının sonuçlarına göre sınavlarda, her keresinde bir önce-

kinden daha başarılı bir performans ortaya koydu. Biz de böy-

lesine başarı gösteren 3 A Sınıfını ve sınıf öğretmeni sayın 

Mehmet Durdukoca’yı tebrik ediyoruz. 

KAKÜV’DE YERLİ MALI KUTLANDI 

Yerli malı kutlamaları dolayısıyla İlçede gerçekleştirilen kutlama-
larda, KAKÜV’de eğitim gören öğrenciler velileri tarafından hazır-
lanan yiyecekleri paylaşarak, kutladı. Hafta dolayısıyla düzenle-
nen etkinliklerde minikler hem eğlendiler, hem de yerli malının 
önemini öğrendiler.  



               
          Sayfa 4 

4 B SINIFI CUMHURİYET BAYRAMINI COŞKUYLA KUTLADI 

 
Cumhuriyetin 94. yılı münasebetiyle 4 B sınıfı tarafından yapıldı bir 
dizi kutlama düzenlendi.  Şiirler, şarkılar ve Oratoryo gösterisi ile 
coşkulu bir kutlama töreni yapıldı. Sergilenen her şey izleyiciler tara-
fından büyük beğeni topladı. Yaşasın Cumhuriyet! 

TÜRKÇE DERSİNDE KEYİFLİ BİR UYGULAMA: DEYİMLERİN 
GÖRSELLEŞTİRİLMESİ 

 

Türkçe dersinde işlenen deyimler ve atasözleri konusu kap-
samında keyifli bir etkinlik yapıldı. Öğrenciler Deyim ve 
Atasözlerini görselleştirerek oldukça mizahi anlar yaşadı. 

İLKÖĞRETİM KADEMESİNDE EĞLENCELİ İNGİLİZCE ÖĞRETİMİ 
 
2017-2018 Eğitim Öğretim Yılında  ilkokulumuzda  İngilizce derslerimiz çoklu zeka alanlarına hitap ederek etkinliklerle zenginleştirilmiş 
şekilde işlenmektedir. Ders öğretmeninin özverili çalışmalarıyla gerçekleşen bu süreçte öğrencilerimizde İngilizceye dair sevgi, saygı, 
özgüven ilk ve temel hedefimizdir. 

 

Keman ve Bağlama Kursu 

 
Cumartesi günleri saat 09:10-12:20 arasında Müzik öğretmenimiz önderliğinde Keman ve Bağlama kurslarımız başlamıştır. Müessesemize bağlı herkes yarar-

lanabilir. 



              Sayfa 5 

5. SINIFLARDAN SIRA DIŞI BİR ETKİNLİK: SARIMSAK SOSLU MAKARNA 
 

5.siniflar Türkçe dersinde Bilim ve teknoloji ünitesi içinde yer alan “Sarımsak Soslu Makarna” metnini önce konu olarak işlediler, 
sonra da tarife uyarak yemekhanede öğretmenleri  ve sınıf arkadaşlarıyla birlikte sarımsak soslu  makarna yapıp afiyetle yediler. 
 

BİLİM KÖŞESİ 
 

Kocaeli’de biyogaz üretim tesisi kuruluyor: Kocaeli Büyükşehir Bele-
diyesi ile TÜBİTAK-MAM tarafından hazırlanan projeyle kurulacak 
tesiste, hayvansal ve bitkisel atıklardan enerji üretilecek. 
 
Norveç’teki yeni arabaların çoğu elektrikli veya hibrid: Norveç’teki 
tüketiciler, temiz otomobil devrimini dünyanın diğer bölgelerinden 
çok daha fazla destekliyor durumda şu sıralar. Bağımsız Norveç Ka-
rayolu Federasyonu (OFV), Norveç’teki yeni kayıtlı araçların yarısın-
dan fazlasının elektrikli otomobiller oluştuğunu bildirdi.  
 
Çin’in Shenzhen şehrinde 16.359 otobüs elektrikli hale getirildi: 
Çin’in Shenzhen şehrinde bütün halk otobüsleri (16.359 tane) artık 
elektrikle çalışıyor. Buna ilave olarak Shenzhen’deki taksilerin yarı-
sından fazlası elektrikle çalışıyor ve 2020 yılına kadar, gazla çalışan 
diğer araçların terkedilmesi umuluyor.  
 
Gökbilimciler şimdiye kadar görülen en uzak kara deliği keşfetti: 
Güneş kütlesinin 800 milyon katı kadar büyük bir kara delik 13 mil-
yar ışıkyılı uzaklıkta keşfedildi. Bu, Evren şimdiki yaşının yalnızca 
yüzde 5’i olduğu zamandan beri  (Big Bang’den yaklaşık 690 milyon 
yıl sonra) tespit edilen en uzak kara delik.  
 
Google’ın yeni yapay zeka uygulaması AlphaGo kendi kendini geliş-
tiriyor: Google’ın deepmind araştırmacıları, yapay zeka olan Alpha-
Go’ya bir üst  yeni sürümü olan AlphaGo-zero’nun evrimini ilan 
ettiler. Zero’nun öncüleri,  bu yeni yazılımda, bilgi için ihtiyaç olan 
unsuru ortadan kaldırdılar: İnsanlar.  
 
Çin, öncekinden 3 kat hızlı dünyanın en hızlı süperbilgisayarını ta-
nıttı: Sunway TaihuLight dünyanın en hızlı süperbilgisayarı ünvanını 
kazandı. Çin kaynaklı süperbilgisayar, daha önceki dünya rekoru-
nun sahibi olan Tianhe-2’nin hızının üç katına çıktı. 
 

 
Bu yazıların bir kısmı bilim.org’dan alınmış, bir kısmını da Fen 

hocamız hazırlamıştır. 

Yaratıcı Soru & Yaratıcı Cevaplar 
 

Türkçe dersinde 5. ve 6. sınıflara “Zaman makinesini bir kere kul-
lanma hakkınız olsaydı nasıl kullanırdınız” sorusunu sorduk. Ge-
len yanıtları sizlerle paylaşmak istedik: 
 
 Geçmişe giderek milli mücadeleye katılıp M. Kemal Ata-

türk’le omuz omuza düşmana karşı koymak isterdim. 
(Gülşah Günal) 
 

 Evrenin oluşumunu görmek isterim. (Kerem Cengiz) 
 

 Zaman makinesini kullanmazdım çünkü gelecek veya geç-
mişi değiştirmek istemezdim. Benim yüzümden düzen bo-
zulmasın. (Aybar Kop) 
 

 İlk insan Hz. Adem’le tanışmayı isterdim. (Efe Yiğit Dökme-
ci) 
 

 Geçmişe gider, Türklerin bilimsel olarak yaptıklarını gelişti-
rir, dünya dilini Türkçe yapmayı isterdim. (N. İpek Arslan) 
 

 6000 yıllarına gidip insanların dünyada mı yoksa başka bir 
gezegende mi yaşadığını görmek isterdim. (Alper Yolcu) 
 

 Tekerleği bulan insanı ve nasıl bulduğunu görmek ister-
dim. (Ahmet Saçu) 
 

 İnsansız zamana gitmek isterdim. (Gizem Gürbüz) 
 

 İnsanlığın gelişmesini adım adım gözlemlemek isterdim. 
(Armina Aküzüm) 
 

 Şimdi bulunan teknolojik aletlerden birini alıp Taş Devri 
insanlarına götürmek isterdim. (Toygar Deveci) 



                     Sayfa 6 

KAKÜV’DE DRAMA 
 

2-3-4-5 ve 6.sınıfların kulüp etkinliklerinden biri 
olan Drama Kulübü, öğrencilerimizin sosyal, be-
densel ve zihinsel gelişimlerine katkıda bulunu-
yor. Grup olarak çalışma, oyun kurma, beyin 
fırtınası gibi etkinliklerle eğlenirken öğretmeyi 
amaçlıyoruz. 

KAKÜV’DE MECLİS YEMİNİ 
 
KAKÜV’den bir etkinlik daha: 
KAKÜV, okul meclisi etkinlikleri kapsamında okul 
yönetimi ve öğrencileri meclis yemini ederek bir 
ilke daha imza atmanın farklılığını yaşadı. 

 
Fatih Sultan Mehmet Han 

 
Ben ki cihan padişahı Fatih Sultan Mehmet Han’ım. Babam II. Murat’tır. Tek bir 
gayem vardı, o da Konstantiniyye’yi bir İslam beldesi yapmak, peygamberimizin 
muştusuna nail olmaktı. Ayrıca Bizans’ın, Devlet-i Aliyye’ye karşı kışkırtmalar yap-
ması, Anadolu ve Rumeli toprakları arasındaki bütünlüğü bozması ve ticaret yol-
larıyla boğazların denetiminin tamamen ele geçirilmek istenmesi gibi sebepler de 
beni fethe iten sebeplerdendi. “Şahi” denen büyük toplar döktürdüm. Deniz yo-
luyla gelecek yardımların Bizans’a ulaşmaması için Rumeli Hisarı’nı yaptırdım. 
400 parçadan oluşan donanma kurdum. 6 Nisan 1453’te kuşatma başladı. Onlar 
da boş durmamış, surların zayıf noktalarını, özellikle Haliç’i onarmış ve Haliç’e 
zincirler çekmişlerdi. Toplar gün boyu Haliç’i dövüyor ve büyük gedikler açıyordu 
ancak Bizans askerleri geceleri kiliselerin duvarlarını yıkıp taşlarla gedikleri onarı-
yordu. Bu yüzden zincirin aşılması gerekiyordu lakin zincir aşılamayınca gemileri 
karadan kızakla çekerek indirdim. Sonunda, 29 Mayıs 1453’te aşılmaz denen sur-
ları aştım ve Peygamberimizin muştusuna nail oldum. Sonunda diğer emellerimi-
ze de ulaşmıştık. Bana “Fatih” unvanı verildi ve devletin yeni payitahtı İstanbul 
oldu. Ardından Ege’nin hâkimi olmak ve deniz ticaretini kontrol etmek için Vene-
dik ve Ceneviz’den Ege Adaları’nı aldım. Karadeniz hâkimiyetini güçlendirmek için 
Cenevizlilerden Amasra’yı aldım. Candaroğullarına son vererek Sinop’u aldım. 
Bizans hanedanına mensup Komnenlerden Trabzon’u aldım. Karadeniz’in kontro-
lünü tamamen ele geçirerek bir Türk gölü olmasını sağlamak için Kırım Hanlığı’nı 
Osmanlı’ya bağladım. Belgrad hariç Sırbistan’ı aldım. Mora despotluğuna son 
verdim. Arnavutluk’u fethettim.  
 
 Ben ki çağ açıp kapayan, farklılıklara saygı gösteren, fermanım ile farklı etnik ya-
pıdaki insanları koruyan, bilim adamlarını koruyan bir hünkârım.  
 
 Ben ki garba korku salan bir padişahım. 
 
 Ey  torunlarım, evlatlarım! Beni yakından tanıyın istedim. Ben de sizleri teker 
teker tanımak isterdim. Türk’ün geleceği, umudu sizlersiniz. Milletine, gelenek 
göreneğine, kültürüne sahip çıkan bir nesil olmanızı, böyle nesiller yetiştirmenizi 
ve sonraki tüm nesillerin de böyle olmasını dilerim. 
 
Hoşça Kalın. 

Kemal Can İldiz 7 B  

Yolumuzu Aydınlatanlar 

 
 

Bağımsız Okul Gazetemiz Hakkında 
Basın Ahlak Yasasına uymayı taahhüt ederiz. 

Süreli yayındır. Üç aylık periyotlarla çıkar. 

Katkı sağlayanlar: Tansel Bulğan, Yüksel Özdemir, Ümmühan Demirci, Vildan Güllüce, Batıkan Arabul, Elif Kalaycı, Pınar Güner, Sevgi Bayyit, Ruveyda Güneş, Mehmet Durdukoca, 

Aysel Çetinkaya, Çisem Yıldırım, Halise Bol, Esra Karakurt, Mutlu Yılmaz. 

Web Adresimiz: www.kafkas.edu.tr/kakuv 

Tel: 0(474) 242 68 34  KARS/ MERKEZ 


