
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HAFTANIN ETKİNLİKLERİ 
 
17.10.2011 Pazartesi 
 
10:00 İstanbul Akvaryum gezisi  
11:00 Tiyatro “Uyuyan Güzel”anasınf. 
13:00 Greenpeace Akdeniz Direktörü 
Dr.Uygur Özesmi -Söyleşi- 
15:50 8. sınıflar SBS kursu (Fen-Sos.)  
15:50 Piyano Okulu 
15:50 Basketbol Okulu 
 
18.10.2011 Salı 
 
13:00 Fadik Sevim Atasoy Söyleşisi 
10:30 Yüzme (3-4. sınıflar) 
15:50 Dans Okulu 
15:50 Piyano Okulu 
15:50 Lego Mindstorms Robotik 
  
19.10.2011 Çarşamba 
 
10:30 Yüzme (Anasınıfı)     
12:30 Tenis (1. Sınıf)   
15:50 8.snf SBS ( Türkçe-Mat) 
15:50 Lego Mindstorms Robotik 
  
20.10.2011 Perşembe 
 
10:00 İstanbul Akvaryum gezisi (6,7,8) 
15:50 İngilizce kursu(3,4,5,6,7 ve 8.) 
15:50 Basketbol Okulu 
 
21.10.2011 Cuma 
  
15:50 Satranç Kursu 
15:50 Piyano Okulu 
15:50 Keman Okulu 
    
22.10.2011 Cumartesi 
 
09:00 Randevulu anasınıfı veli 
toplantısı 
09:00 6 ve 7. sınıflar SBS kursu 
(Mat/Tur) 
12:00 Buz Pateni Okulu 
  

HAFTANIN SÖZÜ 
 
Siz var olan şeyleri görür ve şöyle 
dersiniz: Neden? Ama ben olmayan 
şeyleri hayal ederim ve derim ki: 
Neden olmasın?  
 

Bernard Shaw  

                  ir  tanıma  göre   
                 “Arkadaş: Bir  başkasına    
                 saygı, beğenme   ve  
                 sevgi  duyguları ile  bağlı 
olan  kimse” dir. Biraz   daha  derin 
düşündüğümüzde    
,arkadaşlığın   
bundan   daha  
fazla  şeyleri  
kapsadığını  fark  
ederiz. Eğer   
sağlam   
arkadaşlıklar    
kurmak istiyorsak   
bunu  oluşturan    
bazı   gereklilikleri   
de  bilmemiz  gerekir. Hayatımızda  
öyle  anlarımız  vardır  ki, karşılıklı  
fikir   ve deneyim alış-verişi  olduğu  
zaman    o  anlar  değer  kazanır, 
anlam  kazanır, renk  kazanır   ve  
hatta  çözüme  ulaşırız.  
 
Böyle  anlarda  çoğunlukla  
arkadaşlarımızdır  yakınımızda  
olanlar…. Ya   da  böyle  anlarda   
ailemizden   çok   arkadaşlarımızı  
yakın  hissederiz  kendimize…. 
Kimbilir  belki de  bu, 
sorunlarımızdan   ailemizi  uzak 

ARKADAŞLIK 

tutma  çabasıdır… Her  şeyi  kendi  
içimizde  saklayamayız. İki  kişi   bir  
yükü  tek  kişiden   daha  rahat 
taşır. Bu   bağlamda sırlar  
paylaşılabilir. İşte   tam  da bu 
noktada  “güven”  duygusu  
devreye  girer. Artık   en güvenilir  
limandır arkadaşlar… Acaba  
gerçekten  güvenilir  mi? Sanırım  
bunun temel  harcında kendi  
payımız  çok büyük. Çünkü  
arkadaşlık  ilişkileri   özen  ister, 
emek ister, sevgi  ister  ve  en 
önemlisi  saygı ister. Kuşkusuz   
her zaman  “rol  yapar “gibi  
gözüken  insanlara  rastlamışızdır. 
 
Bu kişiler   doğal  davranamazlar. 
Kendisine  karşı   doğru   ve dürüst 
olan  bir kişi   bunu  başkalarına  da 
yansıtır. Bu  bir erdem değildir, 
olması gerekendir  bence. 
Samimiyet  böyle  sağlanır. 
 
Dürüstlük  de samimiyetin  bir  
parçasıdır. Kendi  fikir  ve 
inançlarına  bağlı olmak; göreceli  
fikir  değiştirmemek, sözüne  
güvenilir  olmak,  samimiyetin bir  
parçasıdır. 
 



  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Arkadaşlıklar  sürecinde  tabi  ki  hatalar  
da var  olacaktır.Ancak   hatayı   kabul  
etmek,bunu dile getirmek, karşımızdakinin   
gönlünü almak  erdemliliğini  her zaman  
göstermeliyiz.Bu; arkadaşımızın  ruh  
haline,  fikir  ve inançlarına   saygı  
gösterdiğimizin de bir  kanıtıdır.Karşılıklı  
fikirler  farklı olabilir   ama  bu  birisinin  
haklı, diğerinin    kesinlikle  haksız  
olduğunu  göstermez.Arkadaşlık   uyum 
ister, denge ister.Bunu  sürekli  kılmanın 
şartı ise gerçekten iyi niyete, samimi  
olmaya  dayanır.Arkadaşlarımıza   karşı 
yaptığımız  nazik  hareketler, en basit   bir  
“teşekkür  etme”  davranışı dahi   
arkadaşlık  çarklarının paslanmasını  
önler. 
  

ZAMANI İLERİ SARAN DAHİLER 
ARAMIZDAN BİRİLERİ 

Arkadaşlık, ( yaygın bir tabirle)  bir  alış-  
veriş  değil;  veriş-alıştır.Örneğin  hasta  
olan bir  arkadaşımız    bizimle  olan  
iletişimini aksatabilir.Ancak  biz  onu   
sürekli  arayıp  hatırını, ihtiyaçlarını  
sorabilir; ziyaretine  gidebiliriz.Eksikliğini  
hissettiği bir konuda  bizden   yardım 
isteyen   arkadaşımıza( belki  o  anda  
bize   bir  yük  gibi   gelse  de ) yardımcı  
olmak  bir  “arkadaşlık  sorumluluğu”dur  
diye  düşünüyorum.  
  
Tüm  bu  güzelliklerin yanında   “zararlı”  
diyebileceğimiz  arkadaşlık ilişkileri  de  
gelişebilir. Bunun    gelişmesine  engel  
olmak  bu ilişkiyi   daha  sonra  ortadan  

kaldırmaktan  daha   kolaydır.  
Seçimlerimizin    kişiliğimizi   yansıttığı  bir 
gerçektir. Unutmayalım ki   hayatta  her  
olgu   artı  ve eksileriyle  vardır. Eğitim   
her  şeyin  temelidir.  Önce  kendimizi, 
sonra  geleceğin   büyükleri   olan  
çocuklarımızı   doğru ve sağlam  
duygularla  dolu   sağlıklı  ve  sevgi  içeren   
ortamlarda  eğitirsek,   kurulan  arkadaşlık   
zinciri   tüm toplumu   güzellikler   
bağlarıyla   mutlaka  saracaktır.   
Arkadaş  olma    duygumuzu   ve  
arkadaşlarımızı   kaybetmemek   dileğiyle 

 
Leyla Günay 

1.Sınıf Öğretmeni 

               ınırların zorlandığı teknoloji   
               çağında artık, her bireyin üst  
               düzey teknik bilgiye sahip  
               olması gerekmiyor. Kullanıcı 
dostu arayüzler sayesinde tüm 
teknolojik  
aletler  
kolayca  
kontrol  
edilebiliyor.  
Sanatın,  
felsefenin ve  
eğitimin dahi  
yazılımsal  
yapay  
zekalar ile yapılabildiği günümüzde 
teknoloji üreten firmalardan 
beklentilerimiz hem çok yüksek hem 
de hayatımızı bu denli kontrol 
etmelerine izin vermek istemiyoruz.  
 
Örneğin evimizde kullandığımız basit 
mutfak robotu. Biz evde yokken 
yemek yapan, mutfağı toplayan, 
çöpleri döken yardımcımız. Bir 
anlamda sağ kolumuz. Dünya da 
kullanılan mutfak robotlarının sadece 
% 7 sinin bakımlarının zamanında 
yapıldığını ve yalnız % 12 sinin günlük 
çalışma saatine uygun kullanıldığını 
biliyor musunuz? Daha yüz yıl 
öncesine kadar ancak meyve sıkacağı 
yada blender  olarak manüel 
kullandığımız bu harika cihazlar bu 
gün biz tatile çıktığımız bir ay içinde 
dahi evinizin ihtiyaçlarını 
sağlayabiliyor. Buna rağmen onlara 
güvenmiyor ve gördüklerini, 
duyduklarını kısacası hafızasını 
silinmesi için ayda bir format 
atıyorsunuz. 
  
Yada  oto-kopterinizin yazılımsal 
olarak trafik kurallarını çiğnemenize 
müsaade etmemesi sizi oldukça  
sinirlendiriyor. Geri kalmış AB ve ABG 
ülkelerinden yazılımınızı crack’leyen 
ve trafik kurallarını hiçe saydırtan 
compenent’ler yüklettiriyorsunuz. 
Dünyanın en gelişmiş ve uzun yıllar 
tecrübe ile sabit hale gelmiş 

algoritmalar ETM’nin (Etiyopya 
Teknoloji Merkezinin) ürettiği en 
güvenilir yazılımlardır.
  
Biz okulumuz da öğrencilerimize 
öncelikle sosyal yaşam ile teknoloji 
arasında iç içe geçmiş bu yeni yaşam 
ile nasıl uyumlu olacaklarını 
öğretiyoruz. Bakıcı robotlarına karşı 
nazik ve kibar davranmaları konusunda 
özel pedagojik çalışmalar yapıyoruz.  
 
Ayrıca bileklerine taktıkları yeni 
versiyon ID cihazları ile günlük 
yaşamda nasıl aktif kullanacaklarını 
öğretiyoruz. Okulumuzun Kamboçya 
Yüksek Teknoloji Entütüsü ile yaptığı 
işbirliği ile Mars’ta kurulan ilk üniversite 
ile  ortak dersler ve projeler 
gerçekleştirmektedir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
veren okulumuz, öğrencilerimizin geri 
kaldığı konularda evde özel hologram 
hoca tutarak destek sağlamaktadır. 
Hologram Hocaların öğrenciler ile 
verimsiz zaman geçirme ve günlük 
yaşam hakkında sohbet etmesi ile ilgili 
birimi tamamen kapatılmıştır.  
Böylece öğrenciye efektif bir ders 

çalışma zamanı sağlamaktadır. Ayrıca tüm 
hologram hocalarımız Çin malıdır. 
  
Son olarak okulumuzun yıl sonu 
düzenlediği müzikal gösterisi bu yıl 
Andoromeda galaksisinde 
gerçekleşecektir.  
 
Gerekli tertibin ve düzenin aksamadan 
sağlanması için katılımcı velilerimizin 
önceden rezervasyon yaptırmalarını rica 
ediyoruz. Müzikal sonrasında isteyen 
velilerimize Reticulum Takım Yıldızı gezisi 
yapılacaktır. “
  
Evet.. Yazının burasına kadar gelip Eğitim 
Günlüğü'nün arka sayfasının son 
satırlarını hala okumaya devam 
ediyorsanız tahminen tek motivasyonunuz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
yaratacak ve değiştirecek yepyeni 
hayalleri olan Steve Jobs’lar, 
Beethoven’ler, Newton’lar var etme 
çabamız aslında, yaptığımız her şey.  
Beatles’ın “Imagine” da söylediği gibi “bu o 
kadar zor olmamalı” 

Kaan ÖZSAYINER
Bilişim Teknolojileri Öğretmeni 

yazının sonunu nasıl 
bağlayacağımı merak 
etmenizdir. 
Bir gün dünya bu denli 
yüksek teknolojiye 
erişebilecek mi 
yoksa ileri teknoloji çok 
sevdiğimiz dünyamızı yok 
edecek mi bilinmez. 
Teknolojinin bu gün için 
yaptığımız tüm kısa ve orta 
vadeli gelecek tahminlerinin 
ötesine geçeceğinden 
kimsenin şüphesi yok. 
İsterseniz başlıkta şapka 
çıkararak selamladığımız,  
bizi bir yerlerden izlediğine 
inanmak istediğimiz  
Steve Jobs ve onun gibi yer 
kürenin birkaç dahi  çocuğun 
 ismini anarak bitirelim.  
Okulumuzun vizyonunun bir 
parçası olarak geleceği 

Öğrencilerimiz için bu 
yıl devreye 
soktuğumuz  
okul servisi ışınlama 
merkezi son model 
ekipmanlara sahiptir. 
Gayger sayacı ile 
yapılan bağımsız 
ölçümlerde  
radyasyon tespit 
edilememiştir.  
Çocuklarınızı  
bu sebeple 
zamandan tasarruf 
etmeleri amacı ile 
ışınlama yöntemi ile 
okula 
gönderebilirsiniz.  
Yine de klasik mini-
kopter  
ile çocuklarını okula
 göndermek 
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