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Öğretmenlerimiz Sınırdaki 
Askerlerimizi Ziyaret Etti 

Cağaloğlu Anadolu Lisesi ailesi olarak,Afrin deki operasyona 
maddi ve manevi desteklerimizi iletmek üzere bir grup öğret-
menimiz sınırdaki askerlerimizi ziyaret ettiler. Kahraman or-
dumuzun muzaffer olmasını tüm kalbimizle temenni ediyor ve 
Milli marşımızla hitaben diyorüz ki; Hakkıdır, hür yaşamış 
bayrağımın hürriyet, Hakkıdır, hakka tapan milletimin istik-
lal! Maddi ve manevi dedtekte bulunan tüm paydaşlarımıza 
teşekkür ediyoruz. 

Türkiye Gençler Yüzme 
Şampiyonasında Öğrencimiz 

Özden SIRMACI 
Türkiye 1.si Oldu 

Türkiye Gençler Yüzme Şampiyonasında öğrencimiz 
Özden SIRMACI Türkiye 1.si oldu. Öğrencimizi 
tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.  

Türkiye 
Teknoloji 

Takımı 
Bünyesinde 

Gelen Başarı.. 
Okulumuz öğrencilerinden 
Kutay GÜLLEROĞLU, 
Türkiye Teknoloji Takımı 
ve İstanbul Büyükşehir Be-
lediyesi ortaklığıyla yapılan 
Milli Yazılım alanında kod-
lama ve araştırma tasarım 
çalışmalarıyla dahil olduğu 
t a k ı m l a  b i r l i k t e 
1.olmuşlardır. Ülkemizin 
en çok ihtiyaç duyduğu 
alanlardan olan yazılım ve 
kodlama konularında çalış-
ma yaparak etkinlik göste-
ren, böylesine önemli bir 
başarıya imza atan öğrenci-
mizi gönülden tebrik eder, 
başarılarının devamını dile-
riz.  
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Çanakkale Zaferi´nin 103. yılında Yalova 
Üniversitesi Öğretim Üyesi Recep Çelik "Kültür ve 

Edebiyat Söyleşileri"nde konuğumuz oldu 
Çanakkale Zaferi´nin 103. yılında Yalova 
Üniversitesi Öğretim Üyesi Recep Çelik 
"Kültür ve Edebiyat Söyleşileri"nde konu-
ğumuz oldu. Uzun yıllar Başbakanlık Arşi-
vi´nde görev yapan Recep Çelik belgelerin 
ışığında Çanakkale Zaferi´nin tarihimizde-
ki yerini ve önemini öğrencilerimizle pay-
laştı. M.Akif´in "Şu boğaz harbi nedir var 
mı ki dünyada eşi" mısraının ışığında ger-
çekleştirilen söyleşi için Recep Çelik ve 
emeği geçenlere teşekkür ediyoruz.  

Günümüzün önemli kültür tarihçilerinden olan 
ve hoşsohbet kişiliğiyle tanınan kültür adamı 
Dursun Gürlek, Kültür ve Edebiyat Söyleşile-
ri”mizin konuğu oldu. Söyleşide Mehmet Akif’in 
çok yönlü kişiliğinden hareketle öğrencilerimize 
tavsiyelerde bulunan Gürlek, kültür dünyamıza 
ait anlattığı anekdotlarla da öğrencilerimizin faz-
laca istifade ettiği bir söyleşi gerçekleştirdi. Dur-
sun Gürlek ve söyleşinin gerçekleşmesinde emeğe 
geçenlere teşekkür ediyoruz.  

Dursun Gürlek 
Kültür ve Edebiyat 

Söyleşileri”mizin konuğu 
oldu 

Sefa Özkaya Topkapı Sarayı´nı merkeze koyarak 
"İstanbul´un Bilinmeyenleri" konulu söyleşisini 
gerçekleştirdi.Söyleşideki her detay öğrencileri-
mizden büyük ilgi gördü ve İstanbul´u daha ya-
kından tanıma fırsatı buldular.Sefa Özkaya ve 
programda emeği geçenlere teşekkür ediyoruz.  

Sefa Özkaya "İstanbul´un 
Bilinmeyenleri" konulu 

söyleşisini gerçekleştirdi. 

Eğitim uzmanı, yapımcı, sunucu ve eğitim yazarı gibi yönleriyle tanıdığı-
mız Sadık GÜLTEKİN okulumuzdaydı. Sunumu boyunca öğretmen, öğ-
renci ve üniversite algımızı derinden etkileyen bakış açıları paylaştı. 11. 
Sınıf öğrencilerimizin ilgiyle dinlediği ilham aldığı bir seminer oldu. Kat-
kısı olan herkese teşekkür ederiz. 

Eğitim Uzmanı Sadık GÜLTEKİN 
Okulumuzdaydı 
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Öğrencilerimiz Yedikule 
Hayvan Barınağını 

Ziyaret Etti 
Sosyal Sorumluluk Komisyonundan öğrencileri-
miz okul rehber öğretmenimizle beraber Yediku-
le Hayvan Barınağını ziyaret etti.  Ziyaret önce-
sinde toplanan yardımlar barınak görevlilerine 
teslim edildi. Yedikule Hayvan Barınağında üç 
bin köpek yüz elli kadar da kedi bulunuyor. 

Koç Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi ve 
İstanbul Tıp Fakültesini Ziyaret Ettik 

11. Sınıftan öğrencilerimizle Boğaziçi Üniversi-
tesi´ni ziyaret ettik. Bu sene Boğaziçi Üniversi-
tesi´ne yaptığımız ikinci ziyaret oldu. Ayrıntılı 
bir tanıtım ve oldukça verimli bir soru cevap fas-
lından sonra Kuzey ve Güney Kampüsü ve Ma-
kine Mühendisliği ile Endüstri Mühendisliği la-
boratuvarlarını görme ve laboratuvarlarda yürü-
tülen çalışmalar hakkında bilgi alma imkanımız 
oldu. 
Yine 11. Sınıflardan bir grup öğrencimiz ile İs-
tanbul Tıp Fakültesi´ni ziyaret ettik. Akade Me-
dikal günleri kapsamında bu yıl ikincisini ger-
çekleştirdikleri tanıtım etkinliğine katıldık. Aziz 
Sancar Amfisi´nde  gerçekleşen etkinlikte İstan-
bul Tıp Fakültesi hocaları örnek ders sunumu 
yaptılar. Öğleden sonraki seansta ise öğrencileri-
miz toplam fakültesinin çeşitli laboratuvarlarını 
görme imkanı buldular. 

11. Sınıftan öğrencilerimizle okul rehber öğret-
menimiz eşliğinde Koç Üniversitesi’ni de ziyaret 
ettik. Üniversitenin eğitim, burs ve yurt imkan-
ları hakkında bilgi aldık.  

Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı´na 
Bir Ziyaret Gerçekleştirdik 

Sosyal yardımlaşma ve dayanışma ile Müzik 
kulübümüz 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dola-
yısıyla,  Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı´na bir 
ziyaret gerçekleştirdi. Yaşamlarında farklı se-
beplerden dolayı bir mağduriyet yaşayan ka-
dınlara sahip çıkan vakfa gerçekleştirdiğimiz 
bu ziyarette; mağduriyetlerin bir  nebze olsun 
azalması adına velilerimizin de katkılarıyla 
toplanan bağışlar da teslim edildi. Gerçekleşti-
rilen bu anlamlı ziyaret dolayısıyla öğretmen 
ve öğrencilerimize teşekkür ediyoruz.  
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TÜBİTAK 49. Lise Öğrencileri 
Araştırma Projeleri Bölge 

Yarışmasında Dereceler Aldık. 

TÜBİTAK 49. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Bölge Ya-
rışmasında "Akıllı UV Bileklik" Projesi ile öğrencimiz Gülha-
nım Morkoç Teknolojik Tasarım alanında 2. oldu. Yine oku-
lumuz öğrencisi Pınar Eylül EROL, "Pascal Üçgeninde Nota-

larla Kriptografi" 
adlı çalışması ile 
Matematik ala-
nında 1. oldu. Öğ-
rencilermizi ve 
"Akıllı UV Bilek-
l i k "  P r o j e -
si Danışman Öğ-
retmenimiz Yon-
ca BOZKURT´u 
tebrik ederiz.  

Medipol 
Üniversitesi İle 

Okulumuz Arasında 
Protokol İmzalandı 

Medipol Üniversitesi  ile Cağaloğlu 
Anadolu Lisesi müdürlüğü arasında 
eğitim, bilim , sanat , spor ve kültürel 
alanları kapsayan işbirliği protokolü 
imzalandı. 
Okulumuz ev sahipliğinde, ülkemizin  
seçkin akademisyenlerinin yer aldığı ve 
bilimsel , sosyal alanlarda büyük başa-
rılara imza atmış Medipol Üniversitesi 
ile paydaş olmak üzere İletişim fakülte-
si Dekanı Doç. Dr. Ali Büyükaslan baş-
kanlığında  ve okul müdürlüğümüz 
arasında resmî protokol imzalandı. 

İstiklal Marşımızın 
Kabulünün 97. Yılı Programını 
Okulumuzda Gerçekleştirdik. 

Okulumuz Edebiyat öğretmenleri öncülüğünde ve öğrencileri-
mizin aktif katkılarıyla, milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy ve 
bu şiir milletimindir dediği İstiklal Marşı temalı programımızı 
gerçekleştirdik. Milli şairimiz Mehmet Akif´in kişisel özellikle-
ri, kurtuluş savaşındaki etkinliği, istiklal marşımızın yazılış 
süreci, öğrencilerimizin şiirleri ve hazırladıkları metinlerle an-
latıldı. Milletimizin bağımsızlığı ve bölünmez bütünlüğünün 
yegane simgesi olan istiklal marşımızın önemini gençlerimize 
aktarma noktasında emeği bulunan bütün paydaşlarımıza şük-
ranlarımızı sunarız. Mehmet Akifin ifadelerine kulak verelim: 
"Bu şiir bir daha yazılamaz, bu şiiri ben de artık yazamam. Bu 
şiiri yazabilmek için o günleri görmek gerekir. Allah bir daha 
bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın".  


