
CAĞALOĞLU 

ANADOLU LİSESİ 
Mayıs - Haziran 2018 Bülteni 

Tübitak 4006 Bilim Fuarımız Yapıldı 
Okulumuz öğretmen ve öğrencilerinin aylardır göster-

miş olduğu çabalar neticesinde, birbirinden değerli 21 

proje ile Tübitak Bilim Fuarımız, Nokta, çizgi, alan, 

perspektif gibi bakış açıları ile çizimi yapılan 200´ün 

üzerinde tablonun sergilendiği resim sergimiz, Okulu-

muzda gururla açılmış ve 14-15 Mayıs 2018 tarihlerin-

de sergilenecektir. Ülkemiz için değerli kazanımlar 

olan bu etkinleri yapmak ve gençlerimizi bu anlamda 

bu tür 

etkinlik-

l e r l e 

t e ş v i k 

e d e r e k 

donanımlı şekilde ülkemize kazandırmak temel 

vizyonlarımızdandır. Okulumuzda bu yıl ikincisi 

düzenlenen Tübitak fuarının çok daha gelişerek 

sergilenmesi bizleri çok mutlu etmiştir. CAL’ın 

4006 TÜBİTAK Bilim Fuarında bizi yalnız bırak-

mayan MEB Müşavirimiz sayın İpek Coşkun, sa-

yın İl MEM Müd. Yrd. Hatice Özdemir , sayın Fa-

tih İlçe MEM Müd. Mücip Kına´ya ve değerli okul 

müdürlerine ayrıca çok teşekkür ediyoruz.   

Öğrencilerimizden 

Büyük Başarılar 
MEB 2.Ulusal Bilim 

Kampında ´Akıllı Şehir 

Planlama´ Projemizle 

Türkiye 1.si Olduk 

Öğrencimiz İbrahim Fırat YOĞURTÇU Mate-

matik Olimpiyat Takımı seçme sınavını geçerek 

milli takıma girmiştir. 19-24 Haziranda Rodos 

Adası´nda düzenlenecek Genç Balkan Matema-

tik Olimpiyatı’nda ülkemizi temsil edecek. Yine 

okulumuz öğrencilerinden Arda İnanç ; Boğaziçi 

Üniversitesinin lise öğrencilerine yönelik robo-

tik-yazılım-sosyal bilimler  Boun101 yaz okulu  

programına burslu olarak kabul edilmiştir. Yine 

okulumuz öğrencilerinden Yunus Emre Büyük-

kale; Macaristan´ın Budapeşte kentinde bu yıl 

18.si  düzenlenen " 24 saat Akıl Oyunları Şampi-

yonasına" katılmış ve 18 yaş altı kategorisinde 

üçüncü olmuştur. Uluslararası boyutta ülkemizi 

temsil eden Öğrencimizi tebrik eder başarıları-

nın devamını dileriz.  

MEB 2.Ulusal Bilim Kampında ´Akıllı Şehir 

Planlama´ Projemizle Türkiye 1.si Olduk. Milli 

Eğitim Bakanlığı Ulusal Bilim Kampında yoğun 

emeklerle hazırlanan ´Akıllı Şehir Planlama´ 

Projemiz, birinciliği elde ederek okulumuza bü-

yük gurur yaşatmıştır. Bu noktada Proje uygu-

layan okullar arasında en iyi proje seçilen bu 

değerli çalışmada emeği geçen Ulusal Bilim 

Kampı danışman öğretmeni Adnan Şimşek, pro-

jeyi hazırlayan Öğrencilerimiz  Dicle Can ve Se-

lin Nihan Taşçı´yı gönülden tebrik eder, başarı-

larının devamını dileriz.  
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İngilizce Tiyatro Kulübümüz Sahne Aldı 
Okulumuz ingiliz tiyatro kulübü, Öğretmenimiz Öznur ÖZCÜ öncülüğünde yapılan çalışmalarla taçlan-

dı. öğrencilerimizin 

İngilizce tiyatro 

gösterisi takdire 

şayan bir perfor-

mans ile sahnede 

seyircilerle buluş-

tu. Bu çalışmala-

rından dolayı öğ-

retmenimizi ve öğ-

rencilerimizi tebrik 

eder, başarılarının 

devamını dileriz.  

160’a Veda 
Okulumuzun 160. dönem öğrencileri okulumuzda 

düzenlenen konfeti günüyle hüzün ve sevinci bir 

arada yaşadı. İstiklal Marşı’nın okunmasının ardın-

dan okul müdürümüz Sayın Necati Yener günün 

anlam ve önemine dair konuşmasını gerçekleştir-

di.Bu yıl mezun olacak öğrencilerimizi temsilen ise 

12 A sınıfı öğrencilerimizden Umut Şentürk bir ko-

nuşma yaptı. Ardından halay ile beş yılın stresini 

atan ve eğlenen öğrencilerimiz, "konfeti" ile birlikte 

başlayan veda şarkılarıyla da "CAL"a veda gözyaş-

larına boğuldu. Öğrencilerimizin hepsine bundan 

sonraki hayatlarında başarılar diliyoruz. .  

160. Dönem Öğrencilerimizin Mezuniyet Töreni 

Büyük Bir Coşkuyla Gerçekleşti 
Okul müdürümüzün açılış konuşmalarının 

ardından dereceye giren ve sprachdiplom 

sonuçlarına göre başarılı olan öğrencilerimi-

ze ödülleri verildikten sonra diploma töreni 

gerçekleşti. Sonrasında okulumuzda sportif 

anlamda başarılı sonuçlar alan ve bu yıl me-

zun olan öğrencilerimize başarılarından do-

layı sertifika verildi. Bu yıl okulumuzu bi-

rincilikle bitiren Büşra Altuntaş´ın okul şe-

ref kütüğüne künyesini çakmasının ardın-

dan öğrencilerimiz kep fırlatarak mezun olmanın sevin-

cini müzik eşliğinde aile ve öğretmenleriyle paylaştı. 

Ayrıca velimiz olan Türkiye Cumhuriyeti 26. Başbakanı 

Sayın Ahmet Davutoğlu da törenimize katılarak kızı 

Hacer Bike Davutoğlu´nu bu mutlu gününde onu yalnız 

bırakmadı. Mezun olan öğrencilerimize bundan sonraki 

eğitim hayatlarında başarılar diliyoruz. 



Sayfa 3 Mayıs - Haziran 2018

TEdxyouth@CAL 

Etkinliğimiz "Fırtınaları 

Kucakla"Temasıyla 

Gerçekleştirildi. 

Okulumuzun düzenlediği TEDxYouth@CAL konfe-

ransının ana teması  "Embrace the 

storms/Fırtınaları kucakla" idi. Hayatlarının bir 

noktasında yapmak zorunda oldukları tercihler, 

kariyerlerindeki kırılma noktaları ve karşılarında-

ki gençlere bu zorlu yolda kullanacakları ipuçları-

nı barındıran 8 konuşmaya ev sahipliği yapan et-

kinlikte sinemadan futbola, müzikten gezginliğe 

birçok farklı daldan insan ilham kaynağı oldu.İlmi 

bir çalışma olan bu güzel etkinlikte emeği geçen 

Danışman öğretmenimizi ve tüm öğrencilerimizi 

tebrik eder,başarılarının devamını dileriz.  

Yokuş Yukarı Dergimiz 

2018 Sayısı İle Dile Geldi 

Okulumuz yayınlarından Yokuş Yukarı dergimiz 

2017 Kasım´dan bu yana yapılan yoğun çalışmalar 

neticesinde 15 Mayıs 2018´de okurları ile buluş-

muştur. Yokuş Yukarı yayın tarihinde öğrencileri-

miz tarafından en fazla yazı gönderilen sayılardan 

biri olarak kayıtlara düşmüş-

tür. Bu anlamda Yokuş Yukarı 

dergimizi zengin içerikle okur-

larımıza sunuyoruz. Emeği 

geçen danışman öğretmen ve 

öğrencilerimize gönülden te-

şekkür eder, yayınımızın sizler 

için faydalı olmasını temenni 

ederiz.  

Yukarıdaki qr kod ile dergiye ulaşabilirsiniz. 

CAL KURİER Almanca 

Dergimiz Yayında 
Geçen yıl ilk sayısı 

yayınlanan Al-

manca dergimiz 

Cal Kurier 2018 

Mayıs ayında 2. 

sayısı ile yayınlan-

mıştır. Okulumuz 

Almanca zümresi-

nin gayretleri sa-

yesinde öğrencilerimizin çıkardığı Almanca dergi, 

okulumuzda Almanca eğiti-

min sürdürülebilir anlayışla 

yürütüldüğünü göstermekte-

dir. Üstün emekler sonucu 

ortaya çıkan bu dergi, bizleri 

ziyadesiyle mutlu etmiştir. 

Emeği geçen herkese teşekkür 

ederiz. 

Yukarıdaki qr kod ile dergiye ulaşabilirsiniz. 

"Uluslararası İngilizce 

Münazara Turnuvası"na 

Ev Sahipliği Yaptık 

CAL Mü-

n a z a r a 

K u l ü b ü 

o l a r a k 

Meridyen 

G r u b u -

nun 05-06 

M a y ı s 

t a r i h l e -

rinde dü-

zenlediği 

"Uluslararası İngilizce Münazara Turnuvası"na ev 

sahipliği yaptık. Ayrıca CAL Münazara Kulübün-

den bir takım da turnuvada yarıştı. Bu organizas-

yonda emeği geçen öğretmen ve öğrencilerimizi 

tebrik eder başarılarının devamını dileriz.  
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İkinci Çınar Altı İftarımızı 

Yoğun Bir Katılımla Gerçekleştirdik 

Cağaloğlu Anadolu Lisesi olarak bu yıl ikincisini düzenlediğimiz ve gelenekselleşen iftar programı-

mız, yaklaşık 1000 kişinin katılımıyla ve büyük bir memnuniyetle gerçekleştirilmiştir. Okul bahçe-

mizde veli, öğrenci ve öğretmenlerin katılımıyla gerçekleştirilen iftar organizasyonuna ayrıca Tarih-

çi Prof.Dr. Mehmet İpşirli hoca da teşrif etmiş ve okulumuzun tarihi ile alakalı, ramazanın önemiyle 

ilgili konuşma yapmıştır. Çeşitli üniversitelerden akademisyenlerin ve okul müdürlerinin de katıldı-

ğı iftar etkinliğinde Kur-an tilaveti, iftar duası ve sonrasında türk sanat müziğinden seçmelerle ka-

tılımcılara huzurlu bir ortam oluşturulmuştur. Bu organizasyonun gerçekleştirilmesinde emeği bu-

lunan başta okul yönetimine, öğrencilerimize ,velilerimize, personelimize çok teşekkür ederiz. 

2017-2018 Eğitim 

Öğretim Yılı 2. Dönemi 

başarılı bir şekilde 

nihayete ermiştir 
Dönem içerisinde gerek akademik ve projeler 

bazında, gerek spor, gerekse sanatsal alanda 

birçok başarıya imza attık. 

Dönem içerisinde öğrencilerimizin ders bazında 

akademik başarıları takdire şayandır. 942 öğ-

rencimizden 753 öğrencimiz takdir, 159 öğrenci-

miz teşekkür, 49 öğrencimiz onur ve 137 öğren-

cimiz üstün başarı belgesi almaya hak kazan-

mıştır. 

 

Dönem içerisinde kademe bazında okul birinci-

lerimiz şu şekildedir: 

 

Hazırlık A Şubesi Ebruli, Esin DOĞAN 

9D Şubesi Faruk KARAGÖL 

10F Şubesi Gülhanım MORKOÇ 

11G Şubesi Ayşe Zehra GÜNDOĞAR 

12A Şubesi Sinem ÖZGÜL 

  

Tüm öğrencilerimizi tebrik eder, başarılarının 

hayat boyu devamını dileriz.. 

27. MEF Araştırma 

Projeleri Yarışması´nda 

2. Olduk 

27.Dr.İbrahim Arıkan MEF Eğitim Kurumları 

Araştırma Projeleri Yarışması´nda Fizik alanın-

da "Akıllı Uv Bileklik" adlı projemizle okulu-

muz ikincilik õdūlū ve õzel İnnovasyon õdūlūne 

hak kazanmıştır. Õğrencilerimiz, Arda İnanç ve 

Gūlhanım Morkoç´u tebrik eder başarılarının 

devamını dileriz. 
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3. CALMUN Etkinliğimizi Gerçekleştirdik 
Cağaloğlu Anadolu Lisesi olarak bu yıl üçüncüsüne ev sahip-

liği yaptığımız CALMUN´un(Cağaloğlu Anadolu Lisesi Model 

Birleşmiş Milletler) açılışını çok güzel bir organizasyonla ger-

çekleştirdik. Dört gün boyunca dünya meselelerinin konuşu-

lacağı ve gençlerimizin bu meselelere dair ufuklarının zengin-

leşeceği etkinliğimizde öğrencilerimize ve öğretmenlerimize 

emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Açılımızı Cağaloğlun-

daki Milli Türk Talebe Birliği salonunda yaptıktan sonra ko-

miteler çalışmalarına Cağaloğlu Anadolu Lisemizin derslikle-

rinde 4 gün boyunca devam etmiştir. .  

3. Cağaloğlu Anadolu Lisesi Model G20 

Etkinliğimizi Gerçekleştirdik. 

G20 dünyada ekonomik olarak gelişmiş 19 ülke ve 

Avrupa komisyonundan oluşan bir organizasyondur. 

Ülkemizin de içerisinde yer aldığı bu organizasyon, 

dünyada ki krizler, problemler ve insanlar açlıktan 

ölürken yapılan olağanüstü israf noktasında duyarsız 

kalınmaması gereken bir organizasyon olarak etkinli-

ğimizde değerlendirilecektir. Bu noktalarda gençleri-

mizin Cağaloğlu Anadolu Lisesi Model G20 organizas-

yonu ile, uluslararası düzeyde fikirler ortaya koyabil-

mesini ve bu noktada gelecek tasavvurunu oluşturma-

sını sağlama noktasında 

donanımlı hale gelmesi-

ni hedeflemekteyiz. Organizasyonda açılış konuşmasını yapan okul 

müdürümüz Necati Yener, dünya sorunlarına değinerek, daha güvenli 

ve müreffeh bir dünya için hepimizin elini taşın altına koyması gerek-

tiği bilinciyle organizasyonumuzun hayata geçirileceğine vurgu yap-

mış, katkı sunanlara teşekkür etmiştir. Gençlerimiz bu organizasyonla 

geleceğini düşünen bireyler olarak; gelecekte girişimci ve insani bir dış 

politika yürütmenin nasıl mümkün olduğunu göstermek için çaba gös-

termişlerdir. Toplamda yedi komitede, farklı okullardan 147 delege bu 

organizasyona katılarak organizasyonun zenginleşmesi adına katkıda 

bulunmuşlardır. Toplamda üç gün süren organizasyonumuzda emeği 

geçen öğretmenlerimize, okulumuz idaresine, organizasyona ev sahip-

liği yapan Aydın Üniversitesine ve organizasyonun bu noktaya gelme-

sinde büyük bir özveri gösteren öğrencilerimize çok teşekkür ederiz. 



Babı Ali Cad. No13 Fatih/İstanbul 

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  

Coğrafya Arazi 

Çalışması İçin 

Heybeliadadaydık 

Almanca Akademik Değişim Programı çerçevesinde Türki-

ye´den 8 kişinin kabul gördüğü tam burslu programa okulu-

muzdan 3 kişi kabul görerek önemli bir başarıya imza atıl-

mıştırç  Bu başarılara imza atan öğrencilerimiz Tunç Sağ-

lam, Ahmet Muhammet Dağdelen, Mert Baştpğ´a teşekkür 

eder, başarılarının devamını dileriz. 

Ayrıca okulumuz öğrencilerinin girdiği Almanca Dil seviye-

lerinden Hazırlık sınıflarının girdiği A2 seviyesinde, 10. sı-

nıfların girdiği B1 düzeyinde %96,1 ve 12. sınıların girdiği 

C1 düzeyinde %90 başarı sağlanmıştır. Öğrencilerimizi teb-

rik eder, başarılarının hayat boyu devamını dileriz 

3 Öğrencimiz DAAD 

tarafından verilen 

Almanya’da Yüksek Öğrenim 

Bursu Kazandı! 
DAAD tarafından verilen Almanya’da Yüksek Öğrenim 

Bursu öğrencilerimiz Mert Baştuğ, Tunç Sağlam ve Ahmet 

Dağdelen kazandı 

Bu sene ki mezunlarımızdan Mert Baştuğ (12-E), Tunç 

Sağlam (12-E) ve Ahmet Dağdelen (12-F) 11 Haziran 2018 

tarihinde Alman Akademik Değişim Servisi (DAAD)‘nin 

tam öğrenim bursunu kazanmaları dolayısıyla Almanya 

İstanbul Başkonsolosluğu tarafından ödüllendirildiler. 

DAAD tarafından bu yıl verilen tam burs sayısı dünya ge-

nelinde 117 ve Türkiye genelinde 9’dur (CAL: 3, Özel Al-

man Lisesi: 3, İEL: 2, KEL: 1). 

Mert, Tunç ve Ahmet hak kazandıkları bu burs ile gelecek 

dönem itibarıyla Almanya’da yükseköğrenime başlayabile-

cekler. Öğrencilerimizi, CAL ailesi olarak en içten dilekle-

rimizle kutluyor; başarılarının devamını diliyoruz. 

Okulumuzdaki 10.sınıf öğrencilerine 

yönelik olarak Coğrafya öğretmenimiz 

İrfan Çal´ın organizesiyle Heybelia-

da´da arazi çalışması yapıldı. 122 kişi-

lik yoğun katılımla gerçekleştirilen 

arazi çalışmasında öğrencilerimiz ders-

lerinde öğrendikleri teorik bilgileri sa-

hada görme ve yorumlama fırsatı yaka-

ladılar. Toprak-su ve bitki senteziyle 

anlatımların yapıldığı çalışmada öğ-

rencilerimizin çok büyük memnuniyet 

duymaları bizleri mutlu etmeye yetti. 

Arazide Topoğrafya haritasının kulla-

nımı, pusula okuma yapıldı. Ayrıca 

arazide yer ve yön bulmaya yönelik 

yapılan yarışmada öğrenciler beşerli 

takımlara ayrılarak her anı heyecan 

dolu orientring yarışında kıyasıya mü-

cadele ettiler. Bu anlamda öğrencileri-

miz heyecanı görülmeye değerdi. Yapa-

rak ve yaşayarak öğrenme olarak pe-

dagojik tanımı olan bu etkinliğin oku-

lumuzda coğrafya dalında ilk olması 

bizleri mutlu etmiştir. Böylesine önem-

li bir akademik öğretim yöntemi olan 

arazi çalışmasının düzenlenmesinde 

emeği geçen başta coğrafya öğretmeni-

miz İrfan Çal olmak üzere imkanları 

oluşturan okul idaresine ve diğer ilgili-

lere teşekkür ederiz. 

Almanca Alanında 

Okulumuzdan Gelen Başarılar 


