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Tübitak Projelerinde
Finallere Kaldık
Tübitak
4006
projelerinde yirmi farklı alanda
baĢvuru yaptığımız ve Tübitak
Liseler
arası
yapılan
proje
baĢvuruları aĢamalı olarak sonuçlanmaya
baĢladı. Bu projelerimizden
"Akıllı Uv Bileklik" adlı projemiz 49. Tūbitak
Liselerarası
AraĢtırma Projeleri YarıĢması´nda Teknoloji
Tasarım alanında elemelerden geçerek Bölge Finaline katılmaya hak kazanmıĢtır. Projemizde cihazın yapımında ve yazımında
būyūk emekleri olan Arda Ìnanç'ı tebrik eder, GüneĢ ıĢınlarının
algılanması üzerine geliĢtirilen,12-15 Mart 2018´de ÌTŪ Ayazağı
YerleĢkesinde yapılacak final sergisinde öğrencimiz Gūlhanım
Morkoç´a ve danıĢman öğretmenimiz Yonca Bozkurt´a baĢarılar
diliyoruz. Yine bu vesile ile Tübitak projelerimizden Drone yapımı gibi birçok projemiz için de öğrencilerimiz ve danıĢman öğretmenimiz ġirin Camcıoğlu’na bu süreçte baĢarılar diliyoruz.

Cağaloğlu Anadolu
Lisesi olarak
kalbimiz ve
duâlarımız
Mehmetçiklerimiz
ile birliktedir

Başarılarla dolu Bir Dönemi Daha Geride Bıraktık
2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönemi baĢarılı bir
Ģekilde nihayete ermiĢtir. Dönem içerisinde gerek
akademikve projeler bazında, gerek spor gerekse sanatsal alanda bir çok baĢarıya imza attık.
Dönem içerisinde öğrencilerimizin ders bazında akademik baĢarıları takdire Ģayandır. 944 öğrencimizden
766 öğrencimiz takdir, 160 öğrencimiz ise teĢekkür
belgesi almaya hak kazanmıĢtır.

Dönem içerisinde kademe bazında okul
birincilerimiz Ģu Ģekildedir:
Hazırlık B - Gülce KÖMEÇ - 98,16
9B - Emin Kaan HEYBET - 96,86
10F - ġubesi Gülhanım MORKOÇ - 96,72
11G - AyĢe Zehra GÜNDOĞAR - 98,01
12E - Mert BAġTUĞ - 99,79
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Calfest Etkinliğimiz Öğrencilerimizin Güzel
Performanslarıyla Gerçekleştirildi.
Okulumuz öğrencilerinin farklı enstrümanlar ve gruplarla müzik
Ģenliğine dönüĢtürdüğü Cağaloğlu Anadolu Lisesi Festivali
(Calfest) büyük bir coĢku ile gerçekleĢtirildi. Kültür Üniversitesi
Salonunda yaklaĢık 500 öğrencinin katıldığı etkinlikle öğrencilerimiz müzikteki performans ve yeteneklerini sergileme fırsatı buldular. Bu etkinliğin hayata geçirilmesindeki katkılarından dolayı
okul idaresi, okul öğrenci meclisi üyeleri , öğretmenlerimiz ve katkı sunan diğer paydaĢlarımıza çok teĢekkür ederiz.

Sosyal Yardımlaşma
Kulübümüz Şanlıurfa´ya
Ziyarete Gitti
Cağaloğlu Anadolu Lisesi olarak, okulumuzun sosyal yardımlaĢma
ve
dayanıĢma kulübünun okul
içerisinde topladığı yardım
paralarıyla alınan mont ve
ayakkabıları
ihtiyacı
olan
öğrencilere ulaĢtırmak amacıyla okulumuzu temsilen bir grup
olarak ġanlıurfa’ya ziyarete geldik. Yardımların gereken yerlere ulaĢtığını görmek için gerçekleĢtirdiğimiz bu ziyaretimizdebaĢta Hilvan ġair Nabi Anadolu Lisesi olmak üzere Hilvan
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Hilvan Ortaokulu ve Bedrettin Kem ĠHO´ nu ziyaret ettik. Öğrencilerle keyifli vakitler
geçirdik. Onlara okulumuzu ve Ġstanbul´u anlatarak sorularını
cevapladık. Gerek konaklama gerek yemek gerekse de ulaĢım
açısından bize çokça yardımları dokunan Hilvan sakinlerine
teĢekkür etmek amacıyla Hilvan kaymakamlığına da küçük
bir ziyarette bulunduk.
Gösterdikleri sıcak karĢılama ve misafirperverlikten ötürü
ġanlıurfa Milli Eğitim Müdürü ġerafettin TURAN ,Hilvan
Kaymakamı Halid YILDIZ,Hilvan Ġlçe Milli Eğitim müdürü
Mehdi TURGUT ,ġair Nabi Anadolu Lisesi Müdürü Halef BULUT ve diğer okul müdürlerimize teĢekkürlerimizi sunuyoruz.
Tabi en büyük teĢekkürü bu kampanyanın gerçekleĢmesinde
emek sahibi olan öğretmen ve öğrencilerimiz hak ediyor.

Kitap Okuma
Kulübümüz
Tiyatroda

TRT Müzik
Kanalı "Lisede
Müzik" Programı
Okulumuzda

Okulumuzda, TRT kanallarında
yayınlanmak üzere "LĠSEDE MÜZĠK" programının çekimleri yapıldı.Programın davetlisi Cağaloğlu
Anadolu Lisesi Müzik kulübü ve
okulumuzun değerli öğrencileriydi.
Aynı zamanda TRT MÜZĠK Kanalında yayınlanan programda, öğrencilerimizin performansları ve
röportajlardaki samimi duyguları
takdir topladı.
Müzik kulübü DanıĢman öğretmeni Belma Özkan´ın nezdinde çekimlerde özveriyle görev alan
,okulumuzu en iyi Ģekilde temsil
eden her bir öğrencimize ve müzik
kulübüne teĢekkür ederiz.

Her ay bir kitap okuyup ve sonrasında da o kitabı tahlil eden Kitap
Okuma kulübü rehber öğretmenleri ve öğrencileri bu ayın kitabı olan
Necip Fazıl Kısakürek’in ölümsüz eseri “Reis Bey”in ġehir Tiyatroları
tarafından sahnelenen oyununu seyretti. Musahipzade Celal Sahnesi’nde sahnelenen oyunun ardından öğrencilerimizle okunan ve seyredilen oyunun kritiği yapıldı.
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Tübitak Ulusal Bilim
Olimpiyatlarında Okulumuz
Gümüş Madalya Kazandı!
22.Tübitak Bilim Olimpiyatlarında okulumuzu temsil eden Ġbrahim Fırat Yoğurtçu, gümüĢ madalya alarak çok önemli bir baĢarıya imza attı. Okulumuz Matematik kulübünü, danıĢman öğretmenlerimizi ve öğrencimizi yürekten tebrik eder baĢarılarının
artarak devamını dileriz.

Gençlik ve Spor
Bakanlığı Liseler
Arası Bilgi
Yarışmasında
Finallere Kaldık

Münazara Yarışmasına Katılım
Sağladık.
Bir dönem boyunca Mehmet Fatih Özmısırcı´dan eğitim alan
CAL Munazara Kulübü KabataĢ
Erkek Lisesinin 17_18 Subat´ta
düzenlediği Parlamenter Sistem
Münazara YarıĢmasında toplamda 15 etkinlik yaptık. Bu 15 maçın 5´inde birinci olduk. CAL Munazara Kulübünün ilk maçı olmasına rağmen öğrencilerimiz
oldukça baĢarılıydılar. Kendilerini ve danıĢman öğretmenlerimizi tebrik eder baĢarılarının devamını dileriz.

Okulumuz Spor Alanında da
İstanbul ve Türkiye Çapında
Başarılar Elde Etti
Öğrencimiz Özden SIRMACI, serbest stil 50 metre
yüzmede istanbul il birincisi, 100 metre yüzmede ikinci olmuĢtur.
Yine Milli Eğitim Bakanlığı
Ġstanbul Satranç Turnuvası´nda geçen yılki Ġstanbul
Birincilerimiz Doğa Ezgi
ÖZGÜR, Beyza AKDORA ve Nehir
KARASAKAL takım halinde bu yıl
Ġstanbul üçüncüsü olmuĢlardır.
Okçuluk alanında Yasemin Begüm
TOPKARCI Ġstanbul Ġl Birincisi olmuĢtur.
Yine okçuluk alanında öğrencimiz Taha Serhan YETĠġ, Türkiye genelinde
Türkiye 3. sü olmuĢtur.

Türkiye genelinde Gençlik ve Spor
Bakanlığının Ġl spor müdürlükleri
aracılığı ile organize ettiği Liseler
Arası Bilgi YarıĢmasında okulumuz
finallere kalarak değerli bir baĢarıya
imza atmıĢtır. Öğrencilerimiz Asude
Ġrem DALCI, Ecem ġĠMġEK ve Zeynep Serra ġAMĠLOĞLU´nu yürekten tebrik eder, baĢarılarının finallerde de devamını dileriz.

Türk-Alman
Üniversitesi
Tanıtımı
Yapıldı
6 ġubat 2018 Salı günü, 12. sınıf
öğrencilerimizden bir grup, TürkAlman Üniversitesi’ni üniversiteler tanıtım etkinliği çerçevesinde
ziyaret etti. Beykoz´da bulunan
Türk-Alman Üniversitesi (TAÜ),
Türk yükseköğretim mevzuatına
tabi, Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti arasında imzalanan anlaĢmaya dayanarak kurulan bir devlet üniversitesidir. TAÜ yüksek öğrenime geçiĢ sınavı ile öğrenci almaktadır
ancak CAL’ninde içinde yer aldığı
DSD okullarından, üniversite kontenjanın %30´una denk gelen özel
kontenjanla da öğrenci almaktadır.

Cağaloğlu
Anadolu Lisesi

Babı Ali Cad. No13 Fatih/Ġstanbul
Telefon:
0212 522 58 54
0212 522 18
Faks:
0212 526 11 49
Website:
cal.k12.tr

Kudüs Davasının
Simge İsmi İstanbul’da

Abdülhamit Han Türbesini ve
Fotoğraf Sergisini Ziyaret Ettik
Tarih Kulübü danıĢman
öğretmeni, Tarih Kulübü
öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz ile vefatının 100.
yıldönümünde Abdülhamit
Han Türbesi ziyaret edildi.
Tarih Öğretmenimiz Ömer
AKARLAR tarafından 33 yıl
tahtta kalan Abdülhamit
Han´ın kiĢiliği ve Osmanlı
Ġmparatorluğu´na katkıları hakkında bilgiler verildi.
“CumhurbaĢkanlığı himayelerinde tertiplenen Yıldız Sarayı’
ndaki “Abdülhamit Han “”ile ilgili fotoğraf sergisine de gezi
düzenlendi. Sağlam Ģahsiyeti, dehası, usta marangoz oluĢu,
iyi bir binici ve keskin bir niĢancı olma özelliği ile anılan
Sultan Abdülhamit Han´ın kendi duasına da yer verilerek
ziyaretimiz sonlandırıldı.

Milli Savunma Üniversitesi
Rektörlüğü Okulumuzda Tanıtım
Semineri Gerçekleştirdi
Ülkemizin önemli üniversitelerinden, Türk Silahlı
Kuvvetlerimizin
harp
okullarına donanımlı bireyler yetiĢtirilmesi hedefinde olan Milli Savunma
Üniversitesi, okulumuzda
yüz yüze tanıtım faaliyeti
gerçekleĢtirdi.

Kudüs direniĢinin Sembol ismi Fevzi el Cüneydi sabah saatlerinde Ġstanbul´a geldi.
Cüneydi’nin Ġstanbul’daki ilk durağı II. Abdülhamid Han Türbesi oldu. PadiĢahlığı döneminde Filistin
toprakları konusunda taviz vermeyen bir politika takip eden II. Abdülhamid’in türbesinin ziyaretininardından Cüneydi, türbenin yakınında bulunan okulumuzu ziyaret
ederek öğrencilerimizle bir araya
geldi. Basın mensuplarının da hazır
bulunduğu buluĢmada sorulara
samimiyetle cevap veren Cüneydi,
Türkiye’yi ikinci vatanları olarak
gördüklerini söyledi.
Program öğrencilerimizle hatıra
fotoğrafı çektirilmesinin ardından
sona erdi.

Öğrencilerimiz Darülaceze´yi
Ziyaret Etti
Sosyal yardımlaĢma
ve dayanıĢma klübü
danıĢman öğretmeni ve öğrencileri
bugun Okmeydanı
Darülaceze sakinlerini ziyaret etti .
1895 yılında Sultan
II. Abdülhamid Han
tarafından kurulan,
din, dil, ırk, sınıf ve
cinsiyet farkı gözetmeksizin
bakıma
muhtaç, yaĢlı, engelli insanlara, sokağa terk edilmiĢ kimsesizlere hizmet veren Darülaceze ,Öğrencilerimiz için bir muhabbet bağı oluĢturmak adına anlamlı ve sosyal bir proje oldu.
Darülaceze baĢkanı sayın Hamza Cebeci kurum hakkında bilgiler vererek öğrencilerimizi ağırladı.yaĢlı ve engelli kimsesizlerle hal hatır edildi ,onların sosyal alanları görüldü ve öğrencilerimizin hediyeleri teslim edilerek ziyaret son buldu

