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Matematik olimpiyatları 

çalıĢmalarımız gönüllü 50 

öğrencinin katılımı ve 

yüksek motivasyon ile 

baĢladı. Temellerini yeni 

attığımız bu çalıĢma oku-

lumuza ulusal ve ulusla-

rarası alanlarda büyük 

baĢarılar kazandıracak-

tır.  

Matematik Olimpiyatları Çalışmaları 

Okulumuz 2017 - 2018 Eğitim - Öğretim yılına yapılan açılıĢ töreni 

ile merhaba dedi. Saygı duruĢu ve Ġstiklal MarĢı´nın okunması ile 

baĢlayan tören Müdürümüz Necati Yener´in konuĢması ile devam 

etti. KonuĢmanın ardından okulumuzdan geçen yıl mezun olan ve 

LYS´de gösterdiği büyük baĢarı ile Türkiye 11.si olarak Galatasa-

ray Üniversitesi Hukuk Fakültesi´ne yerleĢen öğrencimiz Sina Tay-

fur, Cağaloğlu´nda geçen beĢ yılın muhasebesini yaparak tecrübele-

rini paylaĢtı.  
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Kültürümüzde dinî ve milli açı-

lardan önemli yeri olan ve Hicri 

takvime göre Muharrem ayının 

onuncu günü yapılıp dağıtılan 

aĢure, okulumuz yemekhanesin-

de yapılarak öğretmen ve öğren-

cilerimize öğle arasında ikram 

edildi. Kültürel değerlerimizin 

korunması ve yaĢatılması adına 

önemli etkinliklerden biri olan 

aĢure dağıtımı dolayısıyla okul 

idaremiz baĢta olmak üzere bü-

tün emeği geçenlere ve katılım-

cılara teĢekkür ediyoruz.  

Bu yıl okulumuzu kazanan hazır-

lık sınıfı öğrencilerimizin velileri 

ile tanıĢma toplantısı düzenleye-

rek öğrencilerimize uygulanan 

uyum programının benzerini ger-

çekleĢtirdik. Hazırlık A, B, C, D, 

E, F sınıflarının velileri bir günde 

iki faklı toplantıda bir araya geti-

rilerek üç gün boyunca bütün ha-

zırlık sınıflarımızın velileri ile ilk 

elden iletiĢim kurma imkânı yaka-

ladık. Çocukları beĢ yıl boyunca 

birlikte olacak olan anne ve baba-

lar da iĢin içine katılarak Cağaloğ-

lu ailesinin yeni üyeleri okulumu-

zun idareci ve eğitimci kadrolarıy-

la da tanıĢma fırsatı yakalamıĢ 

oldu. Okul müdürümüz Necati 

YENER, Müdür yardımcımız Sel-

ma Bazna, sınıf öğretmenlerimiz Hamiyet KA-

RA, GülĢah YILMAZ, Mustafa Gültekin GÜ-

LER, Hüseyin YILMAZ, Belma ÖZKAN ve Sa-

met KARA ile okul rehber öğretmenlerimizin 

katılımlarıyla gerçekleĢen toplantılarda velileri-

miz okulumuz hakkında bilgilendirilerek okulu-

muzu daha iyi yerlere nasıl getirilebileceği hak-

kında karĢılıklı fikir alıĢveriĢinde bulunuldu. Haf-

ta içi olmasına karĢın davetimizi kırmayıp icabet 

eden, okul idaremiz ve öğretmenlerimizle öğrenci-

lerimizin geleceğini inĢa etme sürecinde her za-

man iĢbirliği içerisinde olacaklarının teminatını 

veren velilerimize teĢekkür ediyoruz.  

Hazırlık Sınıfı Velilerimizle Tanışma Toplantısı 
Düzenlendi 

Okulumuzda Öğrencilerimize Aşure Ġkram Edildi 
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idrak ederek; kitap ve boğaz ko-

kusunun birbirine karıĢtığı bir 

havayı teneffüs etmiĢ oldular. 

Geziye giderken yolda karĢılaĢ-

tığımız yaĢlı amcanın öğrencile-

rimizi genel kültür sınavına tabi 

tutması da gezimizin unutulma-

yacak anlarından biri oldu. 

Emeği geçenlere teĢekkür ediyo-

ruz.  

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen 

Üsküdar Sahaf Festivali’ne ha-

zırlık sınıfı öğrencilerimizle ka-

tıldık. Okuma Kulübü’nün öncü-

lüğünde, öğretmenlerimiz Gül-

Ģah Yılmaz, Hamiyet Kara ve 

Samet Kara’nın rehberliğinde 

gerçekleĢen gezimizde öğrencile-

rimiz kültür ve edebiyat tarihi-

mizde sahaflığın yeri ve önemini 

Okulumuzu bu yıl kazanarak CAL ailesine katı-

lan öğrencilerimizle tanıĢma toplantısı düzenle-

dik. Hazırlık sınıfı öğrencilerimizle farklı günler-

de okul idaresi ve sınıf öğretmenleri ile bir araya 

gelinerek yenilen yemekte öğrencilerimizi yakın-

dan tanıma fırsatı bulduk. Yemekten sonra öğren-

cilerimizin sorularını yanıtlayarak onların okulu-

muza uyumlarını hızlandırmaya çalıĢtık. Öğrenci-

lerimizin yemekten memnun Ģekilde ayrılmaları 

bunun baĢarıya ulaĢtığını göstermektedir . 

Hazırlık Sınıfı Öğrencilerimize Oryantasyon Eğitimi 
Verildi 

Sahaf Festivali Gezimizi Gerçekleştirdik 

Hazırlık Öğrencileri ile Tanışma Yemeği Yendi 
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spor salonu-

muzda bir 

t a n ı Ģ m a 

k o k t e y l i 

düzenlene-

rek öğrenci-

l e r i m i z i n 

birbirlerini 

y a k ı n d a n 

tanıma fır-

satı yakala-

maları sağ-

landı. Bu 

k o k t e y l i n 

a r d ı n d a n 

okul rehber öğretmenlerimiz konferans salonunda öğren-

cilerimize bir tanıtım sunumu gerçekleĢtirdi. Sunumun 

ardından okulumuz yemekhanesinde yenen öğle yemeği 

ile ilk gün psikolojisini yenmeleri amacıyla hazırlanan 

uyum programımız sona erdi.  

2017-2018 Eğitim – Öğretim yılında oku-

lumuzu kazanarak okulumuzda eğitim 

görmeye hak kazanan öğrencilerimiz 

okulun ilk gününde okulumuza yabancı-

lık çekmemeleri için bir dizi etkinlikle 

karĢılandı. Okul giriĢinde kolonya ve 

Ģekerlemelerle hoĢ geldiniz dediğimiz 

öğrenci ve velilerimiz okulumuzun açılıĢ 

töreninin ardından bu yıl ilk defa uygu-

lanan bir uyum programına tabi tutuldu. 

Toplam altı sınıftan oluĢan hazırlık öğ-

rencilerimize, ikiĢerli sınıflardan oluĢan 

üç ayrı grup halinde; okulumuz Tanıtım 

Kulübü öğrencileri, sınıfların rehber öğ-

retmenleri ve Almanca öğretmenlerimi-

zin rehberliğinde okulumuz gezdirilerek 

her bölüm hakkında detaylı bilgiler veri-

lip; öğrencilerimizin ilk elden bilgilenme-

leri sağlandı. Bu gezinin ardından okul 



Ġstanbul´un Kurtuluş Gününde 
Ġstanbul Gezisi Yaptık 

Ġstanbul´un KurtuluĢ Günü 6 Ekim´de hazırlık sınıfı öğrencileri 

ile Ġstanbul Gezisi yaptık. Öğrencilerimiz bu anlamlı günde Ġs-

tanbul’un tarihi mekanları ve doğal güzelliklerini görme fırsatı 

elde etti. 

Okul Müdürümüz Necati YENER, Çapa Fen Lisesi yur-

dunda yatılı kalan öğrencilerimizi ziyaret etti. Ziyaret 

haberini alan öğrenciler müdürümüzü yurt kapısında 

karĢıladı. Müdürümüz ile öğrenciler arasında aile sıcak-

lığında gerçekleĢen sohbet ile öğrencilerin sorunları, ih-

tiyaçları ve çözüm önerileri dinlendi.  

Babı Ali Cad. No13 Fatih/Ġstanbul 

Telefon:  0212 522 58 54 

   0212 522 18  

Faks:   0212 526 11 49 

Website:  cal.k12.tr  
 

C a ğ a l o ğ lu  An a d o l u  
L i s e s i  Okul Müdürümüzün 

Yurt Ziyareti 

Okul Tanıtım 
komisyonumuz 
Çalışmalarına Başladı 

ġehir içi ve dıĢından çok sayıda or-

taokulu okulumuzda ağırladık. 

Tekirdağ 

Veliköy Belediyesi Ortaokulu 

Halkalı 

Toki Erdem Beyazıd Ortaokulu 


