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GURURLUYUZ: İŞTE LGS SONUÇLARINA GÖRE TÜRKİYE 
GENELİNDE YÜZDE 1’LİK DİLİMDEKİ ÖĞRENCİLERİMİZ 

GURURLUYUZ: İŞTE LGS SONUÇLARINA GÖRE TÜRKİYE 
GENELİNDE YÜZDE 2’LİK DİLİMDEKİ ÖĞRENCİLERİMİZ 

Yüzde 0.18 Yüzde 0.19 Yüzde 0.28 Yüzde 0.31 Yüzde 0.39 

Yüzde 1.06 Yüzde 1.42 Yüzde 1.51 Yüzde 1.59 

Yüzde 1.67 

Yüzde 1.72 

Yüzde 2 

Türkiye derecesi yapıp bizleri gururlandıran öğrenciler başta 
olmak üzere, mezun olan tüm öğrencilerimizi kutluyor, bundan 
sonraki hayatlarında yollarının her daim aydınlık olmasını 
diliyoruz. Sizlerle kendimizi biraz daha büyümüş hissediyoruz.  

Rehberiniz hep bilim olsun. 

Okulumuzun Türkiye 
genelinde yüzde beşlik 

dilime giren öğrencilerinin 
puan ortalaması 420,5287 

Okulumuzun Türkiye genelinde 
yüzde onluk dilime giren 

öğrencilerinin puan ortalaması 
402,2887 

Okulumuzun LGS puanı 
ortalaması 342,9307 

Yerleştirme sonuçlarına dair haberlerimiz sayfa 5’tedir. 



SAYFA 2 

ÜNİVERSİTEMİZDEN LGS’DE YÜZDE 1’LİK DİLİME GİRME BAŞARISI 
GÖSTEREN ÖĞRENCİLERİMİZE ÖDÜL 

KAKÜV’ün LGS’deki başarısına kayıtsız kalmayan Kafkas Üniversitesi yönetimi, 
öğrencilerimizi ve ailelerini rektörlük binasında kabul ederek tebriklerini sundu. 

 Üniversitemiz rektör yardımcısı Prof. Dr. Mükremin Özkan Arslan, gerçekleştirilen ödül 
töreninde dereceye giren öğrencilere hediyelerini takdim ettikten sonra bundan sonraki 

eğitim-öğretim hayatlarında başarılar diledi. KAKÜV’lü olmanın gururunu yaşayan 
öğrencilerse, elde ettikleri başarıda KAKÜV’ün önemli bir payı olduğunu söylediler. 



YOLUMUZU AYDINLATANLAR 

Mustafa Ke al Atatürk 

Yolu uzu Aydı lata lar  köşe izde bu sayıda 
Mustafa Ke al Atatürk’e yer veriyoruz. 

 

Büyük Taarruzun son günü, alay bir yandan 
toparlanmakta, bir yandan da görünürdeki zaferi 
kutlamaktadır. Mustafa Kemal Atatürk’ün mimarı 
olduğu zafer coşkunluğuna ara ara katıldığı ve sık sık 
çadırına geldiği görülür.  
Bunun üzerine meraklar gitgide artar. Sonradan 
anlaşılacaktır ki, Atatürk savaş meydanında da olsa 
okumayı ihmal etmemiştir ve toparlanan çadırındaki 
kitaplarını merak ettiği için sık sık çadırına 
girmektedir. Çadırını toparlayan askere mütemadiyen 
“evlat, kitaplarımı ne yaptın,” diye sorup duran 
Atatürk, askerden gelen “efendim, sandık bulamadık. 
Yeni sandıklar istedik, sandıklar gelince kitaplarınızı 
o sandıklara koyacağız” yanıtını almıştır. Bunun 
üzerine Atatürk bir sağa bir sola bakmış, gözüne 
ilişen mermi dolu sandığı gidip kendi elleriyle 
boşalttıktan sonra askere dönüp, “evlat, kitaplarımı bu 
sandığa koy” demiş. Askerden “ama efendim mermi 
sandığı o, düşman ve savaş hâlâ kapıda olabilir” 
yanıtını alan Atatürk, hâlâ her okuyanı etkileyen şu 
sözü söylemiştir: ”Evlat, asıl savaşımız şimdi 
başlıyor!” 

 

** 

Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, aydınlığa 
inanan tüm büyüklerimizin anısına saygıyla.. 
 

Okuma Bayramı Gerçekleştirdik 

1/A ve 1/B sınıf öğrencilerimizin hazırlamış oldukları okuma bayramı etkinlikleri büyük bir neşeyle kutlandı. Öğrencilerimizin sundukları 
şiirler ve görsel etkinlikler velilerimiz ve öğretmenlerimiz tarafından keyifle izlendi.  

SAYFA 3 

 

Anasınıfımızdan Yılsonu Gösterisi 
 

 KAKÜV Anasınıfı öğrencilerinin hazırladığı Yılsonu 
Gösteri Programı çok beğenildi. Anasınıfı öğrencilerinin 
boylarından büyük başarılara imza attığını söyleyen Okul 
Müdürümüz Yaver Tanrıverdi, etkinlikte emeği geçen 
herkese de teşekkür ederek okul öncesi eğitimin önemine 
vurgu yaptı, “anasınıfı gömleğin ilk düğmesi gibidir. Doğru 
iliklenirse devamı da doğru iliklenir” dedi.  



Şehit Taner Özdemir Anaokulundan Okulumuza Ziyaret 
  Öğrencilerimizle birlikte yemek yiyip eğlenen, oyunlar oynayan, okulumuzun imkanlarıyla tanışan Şehit Taner 
Özdemir Anaokulu Öğrencilerine aynı zamanda okulumuza ilk kez gelmiş olmalarından dolayı hediye verildi. 
Hediyelerini Okul Müdürümüz Yaver Tanrıverdi’den alan öğrencilerin oldukça mutlu oldukları gözden kaçmadı. 

Okulumuz, yıl boyunca gerek özel, 
gerekse tüzel kişilerce çok sayıda ziyaret 

aldı. Yıl sonuna doğru hem okulumuzu 
ziyaret etmek, hem de yeni ilişkiler 

kurmak isteyen birçok okul ve grubun 
ziyaret odağındaki okulumuz, eğitim-

öğretim kalitesi ve sunduğu imkanlarla 
ziyaretimize gelen herkesin beğenisini 
kazanmıştır. Bizleri merak eden, daha 

sağlıklı ve yapıcı ilişkiler kurmak isteyen, 
hatta kardeş okul müzakereleriyle gelen 

tüm okul  ve gruplara rol model 
olduğumuzu düşünüyor ve bu yüzden 

kendimizi oldukça onurlu hissediyoruz. 
Bu minvalde, okulumuza gelip bizlerle 
tanışan Şehit Taner Özdemir Anaokulu 
Öğrenci ve Öğretmenlerine teşekkür 
ediyor, eğitim kalitesini ve işbirliğini 
ileriye taşıyacak her hamleye destek 

olacağımızın sözünü veriyoruz. 



İŞTE YERLEŞTİRME SONUÇLARI 

 

  
 Nitelikli liselere yerleşmede  %66 başarı oranı yakalayan okulumuz; bu sonuçla Türkiye ortalamasının çok üzerinde bir 
çıtada boy gösterdi. 
 

 19 öğrencimiz Fen Liselerine, 8 öğrencimiz merkezi sınavla öğrenci alan Anadolu Liselerine, 1 öğrencimiz Sosyal Bilimler 
Lisesine, 1 öğrencimiz tam burslu olarak Özel Bilkent Kolejine, 8 öğrencimiz de yerel yerleştirme ile öğrenci alan Anadolu 
liselerine yerleşti. 
 

 Elde edilen başarılara ortak olmak ve bu haklı gururu yaşamak için sizleri de yeni eğitim öğretim yılında başarının sabit 
adresine, KAKÜV’e, KAKÜV’lü olmaya davet ediyoruz . 
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Karşılaştırmalı Yerleştirme İstatistiğimiz 

Bu yıl elde ettiğimiz sınav başarısını sayısal verilerle destekledik. Okulumuzun her geçen gün başarı çıtasını 
yükselttiğinin tartışma götürmez ispatı olan matematiksel sonuçları sizlerle paylaşıyoruz. 

OKULUMUZUN ENVANTERİNE YENİ ARAÇ KATTIK 

 OKULUMUZ, KURUMSAL HİZMETİMİZE 
MAHSUS, OLASI ACİL DURUMLARDA 

KULLANILMAK VE OKUL EKSİKLERİNİ 
DAHA SERİ TAMAMLAMAK AMACIYLA 
ENVANTERİNE SON MODEL MİNİBÜS 

SEGMENTİNDE BİR ARAÇ KATTI. 

 

 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılında TEOG Sınavında 120 soruda 120 doğru yapan 10 öğrencimizden sonra, 2017-2018 
Eğitim Öğretim Yılında Türkiye genelinde 5 öğrencimiz yüzde birlik 7 öğrencimiz yüzde ikilik dilime girerek okulumuzun 
başarısını bir kere daha tescillemiş oldular. Bu yıl okulumuz, 20 öğrenciyi Fen Lisesine, 9 öğrenciyi Anadolu Lisesine 
yerleştirerek bireysel başarıda olduğu kadar kitlesel başarıda da değişmeyen adres olduğunu, başarı geleneğini 
taçlandırarak devam ettirdiğini kanıtlamış oldu. KAKÜV’ün 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılındaki başarısı basında da 
geniş yer buldu: 

 

 



HOŞÇA KALIN ÇOCUKLAR 
YOLUNUZ HER DAİM AYDINLIK OLSUN 

HER NEREDE OLURLARSA OLSUNLAR, İNSANLIK VE 
İNSANLIĞIN ÇIKARLARI İÇİN ÇALIŞACAKLARINDAN EMİN 
OLDUĞUMUZ YENİ MEZUNLAR YETİŞTİRMEKTEN BÜYÜK 

GURUR VE MUTLULUK DUYUYOR, BU GURURU EĞİTİM 
SÜRECİNDE BİZLERLE BERABER OLAN TÜM PAYDAŞLARIMIZA 

İTHAF EDİYORUZ. 



“Bu davet bizim” 

Herkesi, Kars’ın ilk özel okulunun kayıt takvimini değerlendirmeye davet ediyoruz. 

Bağımsız Okul Gazetemiz Hakkında 

Basın Ahlak Yasasına uymayı taahhüt ederiz. 

Süreli yayındır. Üç aylık periyotlarla yayımlanır. 

Katkı sağlayanlar: Alper Gökçay, Salih Gezer, Mutlu Yılmaz. 

Web Adresimiz: http://www.kakuv.k12.tr (erişim için ilk sayfadaki kare kodu okutun) 

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


