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Devam Eden 

Çalışmalarımız 

 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 

Türkiye Okçuluk Federasyonu 

Kulüpler Turnuvasında 

Birinci Olduk 

Okulumuz bütün spor dallarında olduğu gibi okçuluk alanında 

da etkin Ģekilde çalıĢmalarına devam etmektedir. Bu çerçevede 

düzenlenen Türkiye Okçuluk Federasyonu Kulüpler Turnuva-

sında Okulumuz öğrencisi Yasemin Begüm TOPKARCI, takım 

bazında Türkiye birincisi olarak okulumuza gurur yaĢattı. 

Öğrencimize ve beden eğitimi öğretmenlerimize, bu güzel 

baĢarıda emeği bulunan herkese çok teĢekkür ederiz.  
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Şeb-i Arus Törenlerinde Konya’daydık 

Cağaloğlu Anadolu Lisesi olarak Hz. Mevlâna´nın 744. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri 

için öğrenci ve öğretmenlerimiz ile Konya‟ya gittik.  

 

Mevlana‟nın düğün gecesi olarak kabul ettiği ölüm yıldönümündeki törenleri öğrencilerimiz yerinde 

izleme Ģansı buldu. Tören öncesi ve sonrasında Konya‟nın tarihi ve turistik yerlerini rehber eĢliğinde 

gezen öğrencilerimiz birçok medeniyete ev sahipliği yapmıĢ olan Konya‟nın ruhani havasını yaĢayarak 

gördü.  

Yine Konya‟da bulunan Ke-

lebekler Vadisi‟ni ziyaret 

ederek Dünya‟nın dört bir 

yanından toplanmıĢ olan 

kelebekleri inceleme Ģansı 

bulduk. Konya‟daki son ad-

resimiz olan Konya Bilim 

Merkezi yine öğrencilerimiz-

de değer katan anlar bıraktı. 

Teknolojideki son yenilikler-

den örnekleri heyecan ile 

izleyip test etme Ģansı bulan 

öğrencilerimizin, Bilim Merkezi‟nde en fazla zaman geçirdiği alan 

Evrenimiz bölümü oldu. Öğrencilerimizden Emir Yasin 

SAĞLAM‟ın Ay YürüyüĢü simülasyonundaki denemesi öğretmen 

ve öğrencilerimizden alkıĢ aldı. 

Bu gezinin düzenlenmesinde emeği olan tüm paydaĢlarımıza 

teĢekkür ederiz. 
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Bilim Tarihi Öğrenimi Kapsamında 

Müze Ziyareti Gerçekleştirildi 
Okulumuz 9.sınıf öğrencileri ile Gül-

hane parkında bulunan Ġslam Bilim 

ve Teknoloji Tarihi Müzesine incele-

me yapmak üzere gezi düzenledik. 

Frankfurt Üniversitesi emekli öğre-

tim üyesi , Bilim Tarihi alanında 

dünyada otorite kabul edilen 

Prof.Dr.Fuat Sezgin´in büyük gayret-

lerle yaptığı araĢtırma ve tespitler 

neticesinde, müslüman bilim adam-

larının tarihi süreçte yaptığı buluĢla-

rın sergilendiği müzede oldukça ve-

rimli incelemelerde bulunduk.   

Müzede, Müslüman bilginler tarafın-

dan tarihi süreçte yapılmıĢ aletlerin ve bilimsel araç ve gereçlerin, yazılı kaynaklara dayanarak yaptı-

rıldığı örnekler sergilenmektedir. Fotoğraf makinasının ilk prototipi kabul edilen karanlık oda, çeĢitli 

teknik ölçümler yapabilen usturlablar, ameliyat yöntemleri ve malzemeleri, savaĢ aletleri ,dünyanın 

doğruya en yakın haritaları, saat örnekleri, sabit yıldızlar gök aletleri, rasathane örnekleri, pusulalar 

gibi özellikle Astronomi, Fizik, Kimya, Matematik, Coğrafya, Tıp alanları baĢta olmak üzere yüzlerce 

aletin prototipini yakından görme fırsatı yakaladık. Bu bağlamda yeryüzündeki bilimsel geliĢmelere 

Müslüman bilim adamlarının olağanüstü katkılarının olduğunu yerinde inceleme fırsatı bulduk. Yapı-

lan bu bilimsel etkinlikte emekleri bulunan paydaĢlarımıza çok teĢekkür ederiz.  

Gökdemir İhsan "Dil ve 

Edebiyat Söyleşileri"mizin 

Bu Ayki Konuğu Oldu 

“Katakofti” ve “Kurmaca AlıĢtırmaları” kitapla-

rıyla edebiyatımızda nevi Ģahsına münhasır bir 

yer edinen Gökdemir Ġhsan “Dil ve Edebiyat 

SöyleĢileri”nin bu ayki konuğu oldu. KonuĢması-

na “Katakofti”nin yazım sürecini merkeze alarak 

kendi yazarlık serüveninin evveliyatını anlata-

rak baĢlayan Gökdemir Ġhsan, öğrencilerimizin 

kitaplar ve “oulipo” üzerinden sordukları sorular 

ile söyleĢisini sürdürdü. Hem Batı hem de Doğu 

kültür ve medeniyetine vukufiyeti ile öğrencile-

rimizin hayranlığını kazanan ve onlara yeni 

ufuklar kazandırma konusunda bilgi ve birikim-

lerinden istifade etmemizi sağlayan Gökdemir 

Ġhsan‟a Ģükranlarımızı sunuyoruz.     

Boğaziçi Üniversitesine 

Gezi Düzenledik 

Okulumuzda yürütülen “Kariyerimi Planlıyo-

rum” projesi kapsamında 06.12.2017 günü 

11.sınıf  öğrencilerimiz ile Boğaziçi Üniversitesi-

ne gezi düzenledik. 

Gezi kapsamında öncelikle üniversite tanıtım 

sunumu yapıldı ve öğrencilerimiz genel olarak 

bilgilendirildi. Daha sonra yerleĢke turuna geçil-

di ve öğrencilerimiz tarafından üniversitenin 

bazı mühendislik laboratuvarları incelendi. 

Not: Boğaziçi Üniversitesi 2017 ÖSYM sonuçla-

rına göre en çok öğrenci gönderdiğimiz üniversi-

tedir.  Boğaziçi‟ni 18 öğrenci ile Ġstanbul Üniver-

sitesi takip etmektedir.   
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Öğrencilerimize ODTÜ ve Nano 

Teknoloji Hakkında Seminer 

Verildi 

İstanbul Kapalı Salon 

Okçuluk 

Yarışmasında Takım 

Olarak 1. Olduk 

Ġstanbul Kapalı Salon Okçuluk YarıĢ-

masında Kızlarda Takım ve Bireysel-

de 1. Olduk. 11-A sınıfı öğrencimiz 

Begüm Topkacı ise Büyük Bayanlar 

Makaralı Yay dalında 1, oldu. 

Erkeklerde ise takım olarak yine 

1.liği kazandık. Bireysel´de ise 9-D 

sınıfı öğrencimiz Taha Serhan YETĠġ 

4. olarak okulumzu gururlandırdı. 

Öğrencilerimize ve baĢarıda büyük 

pay sahibi olan Beden Eğitimi Öğret-

menimiz Yıldız AKDAN´a okul mü-

dürmüz Necati YENER okulumuzda-

ki törenle madalyalarını teslim etti. 

Cağaloğlu Anadolu Lisesi ailesi ola-

rak öğrencilerimizi tebrik eder, baĢa-

rılarının devamını dileriz. 

Okulumuzda DAAD Bilgilendirme 

Konferansı Düzenlendi 

19 Aralık 2017 Salı günü 12.sınıf öğrencilerimize yönelik 

olarak,  Alman Akademik DeğiĢim Servisi(DAAD)„nden  

Dr. Volker Schmidt (Istanbul DanıĢma Merkezi müdürü) ve 

Bedia Akyüz (Eğitim DanıĢmanı) okulumuzu ziyaret ettiler. 

Öğrencilerimize Almanya„da ki akademik olanaklar ve baĢvu-

ru süreçleri konusunda bilgi verdiler. Yapılan konferansla 

öğrencilerimiz için yurt dıĢı eğitim olanaklarını tanıma fırsatı 

oluĢmuĢtur. ÇalıĢmanın düzenlenmesinde emeği geçenlere  

teĢekkür ederiz. 

11 Aralık 2017 tarihinde 11 ve 12. sınıf öğrencilerimize yöne-

lik olarak Orta Doğu Teknik Üniversitesi ( ODTÜ) Rektör 

danıĢmanı Sayın Doç. Dr. Y. Eren KALAY tarafından 

"Günümüzde ve Gelecekte Nano Teknoloji " konulu seminer 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Öğrencilerimiz nano teknoloji alanında 

son geliĢmelerden haberdar olmuĢ, gelecekte hayatımızın 

hangi noktalarında daha yer alacağı konusunda fikir sahibi 

olmuĢlardır. 

Ayrıca yine Sayın KALAY tarafından Ortadoğu Teknik Üni-

versitesi hakkında bilgilendirme yapılmıĢ olup, ODTÜ´nün 

bölümleri, eğitim, sosyal vb. olanakları hakkında değerli pay-

laĢımlarda bulunulmuĢtur.  


