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KARS VE KAFKAS ÜNİVERSİTESİ KALKINMA VAKFI ÖZEL İLK–ORTAOKULU (KAKÜV) Temmuz 2020 Sayı:6 

LGS sonuçlarına göre KAKÜV’ün ve Kars’ın en başarılı sonuçlarını alan öğrencilerimiz bizzat vakıf başkanımız aynı zamanda üniversitemizin rektörü Prof. Dr. Hüsnü KAPU  
tarafından ödüllendirildi. 

     KAKÜV, her yıl olduğu gibi bu yıl da farkını ortaya koydu. Liselere Geçiş Sınavı (LGS)’de Türkiye birinciliği dahil oldukça mü-
him başarılara imza atan okulumuz, Kars genelinde 402.258 puanla en başarılı okul olmuştur. Bu gururu tüm paydaşlarımıza ithaf 

ediyoruz.  

KAKÜV, 2019 
LGS’de  

Türkiye birincisi 
çıkararak Kars’ın 
haklı gururu oldu! 

 



SAYFA 2 

     Gençlik Spor 'un düzenle-

diği okullar arası Yüzme mü-
sabakasın da okulumuzu tem-
sil eden Küçük Erkekler de  

Ali Mete Bakırcı serbest stil 
sırt ve kurbağama da altın ma-
dalya kelebek de gümüş ma-

dalya Mustafa Utku Kayabaş 
kurbağa da bronz madalya 
almışlardır. 

     Doğan Dereci ve Hasan 
Yılmaz öğrencilerimiz okulu-

muzu temsil etmişlerdir öğ-
rencilerimizi kutluyoruz  ba-
şarılarının devamını diliyoruz. 

     Gençlik Sporun düzenlediği okullar 
arası satranç müsabakasın da okulumuzu 

temsil eden öğrencilerimiz.  

Yıldızlar genelde il birincisi Yıldız kızlar 
ilk birincisi Küçük erkeklerde il birincisi 
olmuştur.  

     Okulumuzu temsil eden miniklerimiz 

minik erkeklerde il birincisi minik kızlar 
da il ikincisi olmuştur öğrencilerimizi ve 
satranç öğretmenimiz Erdal İnan 'ı kutlu-

yoruz başarılarının devamını diliyoruz . 



SAYFA 3 

     Okullar arası basketbol müsabakaların da okulumuzu temsil 
eden kaküv yıldız erkek basketbol takımımız il ikincisi Küçük 

Erkekler Basketbol takımımız il ikincisi olmuştur tebrikler çocuk-
lar emeğinize yüreğinize sağlık. 

Gençlik Sporun düzenlediği okullar arası yüzme 

müsabakasında yıldız kızlarımız bir çok dalda dereceler 

elde etmiştir.  

Nisa Balcı kurbağa da gümüş madalya sırt bronz 

madalya  Duru Balcı serbest stilde gümüş madalya Ro-
za Şiir Merhan kelebek stilde bronz madalya Alisa Ar-

mina Aküzüm kelebek ve kurbağalamada altın madalya 

serbest stilde bronz madalya almışlardır öğrencilerimizi 

tebrik ediyoruz başarılarının devamını diliyoruz. 

 Kaküv Ailesine katılmaya ne dersin ? 

Anaokulu, bir, iki, üçüncü sınıf öğrencilerimizin 

kış günlerinde iyi beslenmelerine dikkat çekmek , fay-
dalı alışkanlıklar kazandırmak için C vitaminini anla-

tan bir etkinlik düzenlendi. 



SAYFA 4 



 
 

SAYFA 5 

 



Biliyoruz ki eğitim-öğretimin gerçekleşebilmesi için öğrenme ortamın eğitim-öğretime uygun olması  çok önemli bir etken. 

Okulumuz tek katlı yapısı ile mevcut okullar arasında  en uygun yapıya sahip olması öğretmenlerimiz, velilerimiz ve öğrencilerimiz 

için güvenli bir ortam sağlıyor. Tek katlı yapının yanında bahçe genişliği ve sınırlarındaki duvarlar ile de okul bahçe alanı görülebil-
mekte. 

SAYFA 6 



SAYFA 7 

Çocuklar  bizim geleceğimiz çocuklar ımız ı   (Geleceğimizi)   

koruyalım.  

     Dünyada hızla yayılan, başta korona virüs olmak üzere her türlü virüse karşı koruyucu tedbir olarak okulumuzun spor salonu, derslikleri ve 
diğer tüm alanları dezenfekte edilmiştir. Sağlığımız için bütün velilerimiz dahil herkesin dikkatli olması ve mutlaka ellerimizi sabun ile yıkama-
mız gerekmekte. 

     Pandemi günlerinde motivasyon ve sınav kaygısı hakkında Dr. Öğretim Üyesi 
Devrim Erginsoy Osmanoğlu ve Araştırma Görevlisi Muhammet Coşkun 
21 Mayıs Çarşamba saat 14:00'te KAKÜV instagram hesabında canlı yayında  öğren-
cilerimizin sorularını yanıtladılar katkılarından dolayı değerli üniversitemizin değerli 
hocalarına teşekkürü bir borç biliriz. 
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