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Milli Eğitim Bakanlığı MüsteĢarı Sayın Yusuf TEKĠN okulumuzu 

teĢrif ettiler. Okula giriĢ yaptıkları esnada okul bahçesindeki öğ-

rencilerimizle karĢılaĢan Sayın Tekin ve beraberindeki heyet, öğ-

rencilerimizle uzun süren samimi ve içten bir sohbet gerçekleĢtirdi-

ler. Sohbette ilk etapta öğrencilerimizin okulumuza dair dilek ve 

temennilerini dinleyerek notlar alan MüsteĢarımız daha sonra ise 

eğitim ve gelecek kaygıları baĢta olmak üzere birçok alanda 

öğrencilerimizle sohbet ettiler ve okulumuzda çekilen 24 Kasım Öğ-

retmenler günü Kamu Spotu çekimine katıldılar. 

Mehmet Ali Kâğıtcı Yenilikçi 

Tasarımlar Proje Yarışmasında 

Özel Ödülün Sahibi Olduk 

Öğrencimiz Nur Beyza Sön-

mez‟in 4. sınıf Ġngilizce dersi 

müfredatındaki kelimeleri, 

tasarladığı makineye tensorf-

low uygulaması ile öğreterek 

geliĢtirdiği android uygulama-

sından oluĢan projesi, dört 

gün boyunca da Kocaeli Bili 

Fuarı´nda okulumuza ayrılan 

standa tanıtıldı.  

Devam Eden 

 TÜBĠTAK Bilim Fuarı 

ÇalıĢmaları  

(20 Proje BaĢvurusu) 

 TÜBĠTAK Projesi: 

Zehirli Gazları Tespit 

Edebilen Drone 

 TÜBĠTAK Projesi: 

Akıllı Bileklik 

 Akıl Oyunları 

 Kariyer Günleri 

 Üniversite Meslek 

Uygulamaları 

 CALMUN 

 12. sınıflara her hafta 

Deneme Sınavı 

 9-10-11 sınıflara iki 

deneme sınavı yapıldı 

 Üniversite 

Tanıtım Günleri 

 Üniversiteler Ġle  

Protokol Uygulamaları 

 Voleybol Takım 

ÇalıĢmaları 

 Basketbol Takım 

ÇalıĢmaları 

 Masa Tenisi ÇalıĢmaları 

 Okçuluk ÇalıĢmaları 

 Satranç ÇalıĢmaları 



Bezmialem Vakıf 

Ūniversitesi De-

neysel Uygulama 

ve AraĢtırma 

Merkezi  ile oku-

lumuz arasında 

imzalanan iĢbir-

liği protokolu 

için 02.11.2017 

tarihinde okulu-

muz mūdūrū Ne-

cati Yener  Bez-

mialem Vakıf Ūniversitesine ziyarette bulun-

du.Ziyarette öğrencilerin sosyal ve bilim-

sel  geliĢimlerinin önemi vurgulanarak yapı-

lan  iĢbirliği ile bu geliĢimlerinin ivme kazana-

cağı ortak fikrine varıldı. 

Cağaloğlu Anadolu LĠsesi öğrenci, öğretmen ve velileri 

ile birlikte kütüphanemizi zenginleĢtirmek için hareke-

te geçiyoruz. Kitap bağıĢı ile zengin arĢivine zenginlik 

katacak olan kütüphanemize ayrıca süreli yayın abone-

likleri gerçekleĢtirerek öğrencilerimizin kültür ve bilim 

dünyasından güncel olarak haberdar olmalarını sağla-

yacağız. 

Bu kampanyaya bir kitapla dahi olsa 

sen de katılabilirsin! 

Kitap bağıĢı için Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenleri-

mizden Samet KARA ile iletiĢime geçilebilir. 

Kütüphanemizi Zenginleştirmek İçin Kitap Bağışlıyoruz 

Bezmialem Vakıf Üniversitesi 

ile Protokol İmzaladık 
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Yazılıların Bitiminde Mangal Ziyafeti Yaptık 

Okulumuz 11/C  

sınıfında okuyan iki 

öğrencimiz ( Doğa 

ve Nazende )  

“Morus  nigra  

(Karadut) yaprağı-

nın leke çözücülüğe 

olan etkisinin araĢ-

tırılması” konulu 

proje çalıĢmaları-

nı, Biyoloji Öğret-

menimiz Yonca 

BOZKURT ´un  danıĢmanlığında  üniversite 

desteği ile çalıĢmak için Ġstanbul Üniversitesi  

Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji Bölümü  

BaĢkanı Prof. Dr. Nazlı ARDA´yı ziyaret etti. 

Ziyaretimizde   çalıĢmanın seyrini belirleyecek 

kararlar alındı. 

Karadutun Leke Çözücülüğü 

Projemiz 

Cağaloğlu Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri ola-

rak mangal ziyafetinde bir araya geldik.24 Kasım öğ-

retmenler günü vesilesiyle yapılan bu anlamlı etkin-

likte tabiri caizse "tozu dumana kattık." 

 

Bu güzel etkinliğin sonunda da öğrencilerimiz biten 

ilk yazılıların stresini müzik ziyafeti eĢliğinde attılar. 

Öğretmenlerimiz de toplu fotoğraf çektirerek bu güzel 

anı kayıt altına aldılar.   



Cağaloğlu Anadolu Lisesi 

“Dil ve Edebiyat SöyleĢile-

ri”nin bu ayki konuğu Ġstan-

bul Üniversitesi Edebiyat 

Fakültesi Dekanı ve YÖK 

üyesi Prof. Dr. Hayati Deve-

li oldu. Yahya Kemal‟in 

“Türkçenin çekilmediği yer 

vatandır.” sözü odaklı bir 

konuĢma gerçekleĢtirdi. 

Okulumuz „Kariyer Kulübü‟ sorumlu öğretmenleri ve öğrencilerinin  organizesiyle 

yeni bir program gerçekleĢtirildi. Yıldız Teknik Üniversitesi ĠĢletme Bölümü Öğre-

tim Üyesi sayın Prof.Dr.Nihat ErdoğmuĢ hocamız konuĢmacı olarak meslek seçimi 

ve kariyer yönetimi baĢlığıyla konferanslarını vermiĢtir. Yoğun katılımın ve ilginin 

olduğu program, okulumuz konferans salonunda gerçekleĢtirildi. Meslek ve kari-

yer arasındaki farklar, meslek seçiminde dikkat edilecek hususlar, kariyerin insan 

yaĢamındaki yeri gibi baĢlıklarla gençlerin yaĢamlarına hazırlanmalarında yar-

dımcı olacak konular ele alınmıĢtır. Özellikle üniversite ve bölüm seçiminde karĢı-

laĢılan kararsızlıklar ve yapılmak istenen meslekte amaç ne olmalıdır gibi nokta-

larda çok faydalı olan seminerimiz, okul müdürümüz sayın Necati Yener‟in sayın 

Prof.Dr. Nihat ErdoğmuĢ‟a plaketlerini sunmasıyla nihayete ermiĢtir.  

Fatih Belediye Başkanımız Mustafa DEMİR 

Okulumuzu Ziyaret Etti 

Prof. Dr. Hayati Develi ile 

"Dilimiz Türkçe" Söyleşisini 

Gerçekleştirdik 

Okulumuzda ‘Meslek Seçimi ve Kariyer Yönetimi’ 

Semineri Gerçekleştirildi 

Sayfa 3 Kasım 2017 

Fatih Belediye BaĢkanımız Sayın Mustafa 

DEMĠR, 9 Kasım 2017 tarihinde okullu-

muzu ziyaret etti.  

Okul Müdürümüz Sayın Necati YENER, 

konuĢmasına uzun yıllardır Fatih‟e maddi 

ve manevi anlamda hizmet eden ve bu 

bağlamda okulumuza da desteğini hiçbir 

zaman esirgemeyen Sayın Demir‟e teĢek-

kürlerini ileterek baĢladı. Bundan sonraki 

süreçte de Fatih Belediyesi ile gerçekleĢti-

rilebilecek eğitimsel faaliyetlerden örnek-

ler vererek konuĢmasını nihayete erdirdi.

  

Sayın Mustafa DEMĠR ise konuĢmasına 

okulumuzun tarihi dokusuyla doğru oran-

tıda olan baĢarılarından dolayı okulumuz 

öğrencilerine teĢekkür ederek baĢladı. 

Okulumuzun büyük baĢarıları olduğunu,bu akademik baĢarı ile birlikte sanat ve spor alanlarına da 

verilen önemi takdir ettiğini ve bu baĢarıların artarak devam etmesi gerekliliğini vurguladı.  

Öğrencilerimize Yeni Sınav 

Sistemi Hakkında Seminer 

Verildi 

Okulumuzda; eğitimci, tele-

vizyon programcısı ve yazar 

olarak tanıdığımız, ayrıca 

Doğu Akdeniz Üniversitesi 

Türkiye Eğitim DanıĢmanı ve 

Biruni Üniversitesi Rektör 

DanıĢmanı olan Süleyman 

BELEDĠOĞLU‟nu ağırladık. 

Öğrencilerimize yeni sınav 

sistemini ve sınava hazırla-

nırken dikkat etmeleri gere-

ken noktaları açıkladı.  



Okulumuz Coğrafya Öğretmeni 

İrfan ÇAL Tüyap İmza Günlerine Katıldı 

Bu yıl 36. düzenlenen Uluslararası Ġstanbul Kitap fua-

rı, yerli ve yabancı bir çok yayınevi ve yazarın katılı-

mıyla 4-12 Kasım 2017 tarihleri arasında Ġstanbul 

Beylikdüzü Fuar Merkezinde gerçekleĢtirildi. Cağaloğ-

lu Anadolu Lisesi öğrencilerinin de yoğun katılım gös-

terdiği fuara, okulumuz coğrafya öğretmeni sayın Ġr-

fan ÇAL´da yazarlar gü-

nünde katılarak kitaplarını 

imzaladı. 

Farklı okullardan öğrenci, öğretmen ve velilerin yoğun ilgi 

gösterdiği fuarda, öğretmenimiz Ġrfan ÇAL, yeni üniversite 

hazırlık süreci, YKS ve TYT gibi konularda ve ders çalıĢma, 

soru çözme teknikleri konusunda çok faydalı söyleĢiler ger-

çekleĢtirdi. 

 

Cağaloğlu Anadolu Lisesi öğretmenleri ve öğrencile-

ri olarak ´bir dikili fidan´ımız olsun düĢüncesinden 

hareketle Tekirdağ Çerkezköy´de hazırlık sınıfı öğ-

rencilerimizle fidan dikme etkinliği gerçekleĢtirdik. 

Bu anlamlı etkinlik öncesinde Çerkezköy Kaymaka-

mı Atilla Selami ABBAN, Ġlçe Milli Eğitim Müdürü 

Hüseyin GÜMÜġ, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi 

Odası Meclis BaĢkanı ve aynı zamanda velimiz olan 

Hacı Mehmet Erdoğan ve okul müdürümüz  Necati 

YENER ile birlikte etkinliğe katılan öğrencilerimize 

yapılan bir törenle sertifika verdiler. Törenin ardın-

dan öğrencilerimiz fidanlarını "sadık yarimiz" olan 

toprakla buluĢturdular.  

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 es i  Cağaloğlu Anadolu Lisesi 

Hatıra Ormanı için İlk Adım 

TÜYAP Kitap 

Fuarını Ziyaret Ettik 

Kitap Okuma Kulübü öncülü-

ğünde 11 A ve 11 G sınıfı öğ-

rencilerimiz ve pansiyonu-

muzda kalan hazırlık sınıfı 

öğrencilerimiz ile TÜYAP Ki-

tap Fuarı gezimizi gerçekleĢ-

tirdik. Öğrencilerimizin kitap 

ile buluĢmasını sağlayan bu 

etkinlikte emeği geçenlere te-

Ģekkür ediyoruz. 


