
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HAFTANIN ETKİNLİKLERİ 
 
10.12.2012 Pazartesi 
 
09:20 İngilizce 2.yazılı sınavı 
(4,5,6,7,8.sınıflar) 
13:00 ETİ sponsorluğunda oyunlu 
dans etkinliği (Anasınıfı)   
15:50 8.sınıflar SBS (Tur/Mat) 
15:50 Piyano Okulu 
15:50 Basketbol Okulu 
 
11.12.2012 Salı 
 
10:30 Yüzme (2.ve 3.sınıflar) 
15:50 Lego Mindstorm Robotik 
15:50 Dans Okulu 
15:50 Piyano Okulu 
 
12.12.2012 Çarşamba 
 
13:00 Sabancı Müz.Monet Serg. Gezi 
ve atölyesi (5.Sınıf) 
09:20 Yüzme (1.sınıf)         
12:30 Tenis (Anasınıfı) 
15:50 Capoeria Kulüp öğretmeni 
ülkesinde olacağından bu hafta ders 
yapılmayacaktır. 
15:50 8 sınıflar SBS (Fen/Sosyal) 
15:50 Lego Mindstorm Robotik Kl. 
 
13.12.2012 Perşembe 
 
10:30 "Külkedisi"Çocuk Tiy. (Ana,1.sn) 
10:30 Turkuazoo Akvaryum Gezisi 
(2,3.sınıflar)    
13:00 Yazar Seran Demiral Söyleşisi 
(6,7,8.sınıf) 
15:50 İngilizce Kursu   
15:50 Basketbol Okulu     
15:50 Çocuk Sanat Atölyesi 
 
14.12.2012 Cuma 
 
13:00 Sabancı Müzesi "Monet Sergisi" 
Gezi ve Atölye Çalışması (1.Sınıflar) 
15:50 Satranç okulu 
15:50 Piyano  
 
15.12.2012 Cumartesi 
 
09:00 6 ve 7.sın. SBS kursu (Fen-SoS) 

 
 HAFTANIN SÖZÜ 

 
“Güçlüklerin göbeğinde fırsatlar 
yatar. “ 

A.Einstein 

            ir gün şöyle bir konuyu  
             düşünme hissi ile uyandım  
             güne. Acaba 20 bin yıl önce  
             doğmuş  
olsaydım şu an nasıl  
bir sabah yaşayacaktım.  
Öncelikle rahat bir  
yataktan kalkıp,  
sıcak su ile duş  
yapamayacaktım.  
Mağarada uyanıp,  
şelalenin altında  
soğuk bir duş  
yapacaktım. Büyük ihtimalle gidecek bir 
işim olmayacaktı, dolayısı ile sabah sabah 
metropol trafiğine girmeyecektim. Gayet 
çekici gelmeye başladı bu tasavvur, ta ki; 
karnımdan gelen ses beni sandviç 
hazırlamaya götürene kadar. Önce ekmeği 
keskin bıçakla kolayca ikiye ayırdım, sonra 
yiyeceklerin bozulmasını geciktiren 
buzdolabında ne kadar yenebilecek şey 
varsa ekmeğin içine koydum. Tabi %100 
portakal suyunu da ihmal etmedim. C 
vitamini deposu zindelik veriyor.  
 
Kahvaltımı yaparken gözlerim daldı ve 
tekrar 20 bin sene öncesine gittim, tabi 
daha neolitik çağa neresinden baksanız 10 
bin yıl olduğu için ateşi kontrol altına 
alamamışız. Bu yüzden ekmek yemem pek 
olası değildi. Elektriğin icadına ise hatrı 
sayılır bir zaman olduğundan buzdolabında 

yiyeceklerin saklanması gibi endüstri  
devrimi sonrası ortaya çıkabilecek bir 
yaşam konforunu aklıma bile 
getirmedim.  
 
Mağaranın güneş görmeyen serin 
yerlerinde tuzlanmış çiğ et bulursam ne 
mutlu bana.  
 
Yaşadığım lokasyonun yine İstanbul 
olduğunu kabul edersek portakal bulmak 
için ortalama 25 gün durmadan 
yürümem gerekecektir, dönüşünde 25 
gün olacağını düşünürsek ortalama 50 
gün içinde mağaramın kapısının önünde 
portakal suyu ve çiğ tuzlanmış etten 
oluşan menümü, orman ve deniz 
manzarası eşliğinde yiyebilirim. Son 
durum değerlendirmesinden sonra çekici 
gelen bu fantastik fikirden giderek 
uzaklaştığımı hissettim.  
 
Kendime geldiğimde Şeker (Cocker cinsi 
köpeğimiz) elimde kalan son sandviç 
parçasını çevik bir zıplama hareketi ile 
kapmıştı bile. Hızla kapıdan çıktım 
asansör ile aşağı indim, arabaya 
bindiğim gibi internetten trafik 
durumuna göz attım. Sonra karar 
vermekte zorlandığımı hissedince GPS’e 
beni en hızlı şekilde işe yetiştirmesini 
söyledim. 25 dakika sonra iş yerinde 
kahvemi yudumluyordum… 

 YAŞAMIMIZ HIZLA SANALLAŞIYOR 
YA ÇOCUKLARIMIZ ! 



    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

20 YILLIK TEKNOLOJİ  TAHMİNİ: 
“ARALIKSIZ TEKNOLOJİ FIRTINASI “ 
 
Bugün dünya genelinde özellikle büyük 
kentlerde yaşamayı seçen birinin gündelik 
hayatı, nerdeyse tamamen dijitize olmuş 
durumda. Önceleri masum birer konfor aracı gibi 
gözüken her şey bugün, asla 
vazgeçemeyeceğimiz yaşamımızı yöneten yapay 
zekalara dönüştü. Sahip olduğumuzu 
düşündüğümüz teknoloji bizi esir aldı. En basit 
örnekleme ile elektriğin bir günlüğüne tüm 
dünyada kesildiğini tasavvur edin. Yalnız en 
temel yaşamsal kaynaklarımız değil etkilenen, 
sosyal dinamiklerimiz de derinden sarsılır. 
Elektrik kullanılmaya başlanalı daha birkaç 
yüzyılı geçmedi, ya daha çeyrek asırı 
doldurmamış teknolojilere ne demeli. Cep 
telefonu ve internetin olmadığı bir dünyayı 
düşünebiliyor musunuz? Evet, düşünebiliyoruz 
tabi, romantik bir anı olarak… Aslında aramızda 
yaşamının büyük bölümünü cep telefonu ve 
internet olmadan geçirmiş insanlar var. 45 
yaşında olan herkes bu duruma örnek teşkil 
eder. 
 
Anladığımız kadarı ile büyük bir yıkım olmazsa 
teknolojik gelişmeler ivmesini artırarak devam 
edecek. Dünyanın son yüzyılda yaşadığı devinimi 
düşünmek bile baş döndürüyor. Büyük ihtimal 
ile geçen yüzyılda oluşan tüm teknik 
gelişmelerden daha fazlası bu yüzyılın ilk 
çeyreğinde yapılmış olacak. Masanız üzerinde 
duran akıllı telefonlarınızın bir nesil sonra 5G 
teknolojisi ve ağ yapısı ile donatılacak. 5G hem 
bir teknoloji hem bir mantık zinciri silsilesi. Bir 
biri ile bağlantılı ve etkileşimli dijital platform. 
Örneğin bu teknoloji sayesinde çocuğunuzun e-
okuldaki not verileri cep telefonunuza otomatik 
yüklenecek, siz hafta sonu çocuğunuz ile 
yapacağınız sinema planı için internetten bilet 
satın almaya kalktığınızda sizi uyaracak. Bu 
sanırım klasik bir ifade olabilir. “Bunu yapmak 
istediğinize emin misiniz?”.  
 
Bir başka örnek, hastanede yaptırdığınız son 
tetkikler yine akıllı telefonunuza yüklenecek. Siz 
akıllı telefonunuza karnınızın acıktığını 
söylediğinizde yapay zeka devreye girerek GPS 
ile bulunduğunuz yeri tespit edecek, en yakın 
restoranları belirleyecek, sonra listeyi size 
okuyacak. Sağlık kontrolleriniz sırasında 
kolesterolünüz yüksek çıktığından akıllı 
telefonunuz size sebze yemeklerinin ağırlıklı 
olduğu menüleri sunacak. Tabi siz ben et yemek 
istiyorum, diye ısrar ettiğinizde her zamanki soru 
gelecek. “Bunu yapmak istediğinize emin 
misiniz?”.  Hemen arkasından söylediğinizi 
yerine getirecek ama hastaneye bir ambulansın 
hazır beklemesi konusunda sinyal göndermeyi 
de ihmal etmeyecek.  
  
Önümüzdeki 10 yıl içinde bu ve benzeri bir çok 
örnek ile karşı karşıya kalacağız. Teknoloji 
firmaları, dünya teknoloji alt yapısı buna hazır, 
bankalar bu ürünlerin yapımında teknoloji 
firmalarına, satışı sırasında da bize her türlü 
finansal desteği (kredi kartları) vermeye hazır. 
Peki biz hazır mıyız? Çocuklarımız hazır mı? 
  
ÇOCUĞUMUZ ODASINDA YALNIZ BAŞINA. 
PEKİ SANDIĞIMIZ KADAR GÜVENDE Mİ? 
  
Yapılan bir araştırmaya göre şu an 18 yaşına 
kadar olan çocukların kendilerini teknoloji 
karşısında rahat ve akıcı bir kullanıma sahip 
olduklarını gösteriyor, oysa 30 yaş üzerindeki 
kişiler aynı teknolojiyi daha yavaş kullandıkları 
tespit edilmiş. Biz yetişkinler bu yeni dünyada 
kendimizi “göçmen” gibi hissederken, buna 

karşın çocuklar yeni 
dünyayı 
anavatanları gibi 
görüyor, kendilerini 
özgür ve rahat 
hissediyorlar.   
 
Gerçek yaşam, 
rasyonel yaşam, 
somut yaşam ne 
derseniz deyin siber 
yaşamdan 
ayırabildiğiniz bir 
yaşam şekline 
dönüşmüyor 
kelime. Bu olmayan 
kelimenin tanımı 
yapılabilse de 

kendisi bulunamıyor ama şöyle bir örnek 
verebiliriz konunun önemine vurgu yapmak 
için. Odasında kulaklıklarını takmış sessiz ve 
sakince oturan yavrunuza, odasının kapısından 
baktıktan sonra güvenle salona gidiyorsunuz, 
gidiyoruz. Oysa biricik yavrumuz otobanın 
kenarında, hızla geçen araçların hemen 
yanında, yalnız başına yerdeki çimenler ve 
kumla oynayan bir çocuk kadar büyük bir risk 
altında.  
 
Biraz önce sessiz ve sakin odasında bıraktığınız 
yavrunuz internet üzerinden online olarak 
oynanan bir “fantasy role playing” oyununda 
şövalye ve şu anda orta dünyayı kurtarmak 
üzere ya da bir ejderha tarafından yok 
edilecek. Kulaklıklarını da sonuna kadar açmış 
müzik sesi eşliğinde insan çığlıkları ile ejderha 
kükremeleri birbirine karışıyor. Dahası aynı 
oyun online olduğu için gerçek kişiler ile chat 
yaparak etkileşime giriyor. Çocuğumuz 
tanımadığımız birileri ile konuşuyor, ve belki bu 
birileri kendi yaşıtları dahi olmayabiliyor.  
 
İKİNCİ BİR HAYAT VAR MI? 
 
Çocuğumuz bizim gibi teknoloji göçebelerinin 
anlayamayacağı bir ikinci hayat kurmuş 
kendine, siber hayat.  
  
Dünyada bunun çok örnekleri var hatta çok 
ciddi örnekleri var. “Second Life” gerçek 
zamanlı bir ikinci hayat oyunu. Gerçek dünyada 
satış danışmanı olan biri “Second Life” 
oyununda Everest’e tırmanan bir dağcı olabilir, 
yeni bir kariyer planı yapabiliyor. Yeni 
arkadaşlar, yeni bir eş, yeni bir iş. Hayat size 
ikinci bir imkan veriyor tekrar yaşamak için.  
Bunun ne kadar ciddi boyutlarda olduğunu 
göstermek için size bir örnek vereyim. Bu 
oyunda her şey o kadar gerçek ki dünyadaki 
büyük firmalar “Second Life” oyununda gerçek 
dünyadaki firmaların benzerlerini kurmak için 
ekipler kurmuş. Örneğin “Second Life” 
oyununda da Microsoft var. General Motor var, 
Sony var. Sanal dünyada ki, sanal evlerin 
salonlarına televizyonlar üretiyor ve satıyor. 
Yaşadığımız hayatta ne varsa hepsi “Second 
Life” ta var. Hatta internet bile var daha ne 
olsun! 
  
Uzmanlar çocukların 12 yaşına kadar her türlü 
etkileşimli internet platformundan uzak 
durmalarını söylüyor. Facebook, twitter, 
instagram, liknedin ve daha birçoğu. 12 
yaşından sonra ise denetimli olarak 
kullanılmasına salık veriyorlar. Bunun için 
küçük öneriler de sıralıyorlar. Örneğin; 
çocuğunuzun sosyal ağ şifresini bilmek gibi.  
 
Bunun mümkün olmadığı durumlarda mutlaka 

ebeveynlerin bu sosyal ağda hesap 
oluşturmalarını ve çocuklarının arkadaş grubu 
içinde yer almalarını öneriyorlar. Bunun dışında 
bilgisayarın ekranının duvara dönük olmaması, 
bilgisayar başında geçirilen sürenin denetim 
altında tutulması da diğer öneriler arasında.   
Bunların yeterli olmayacağı ve teknolojik 
imkanların bu denetimleri bypass edeceği çok 
açık. Çocuğumuzun hayatının, güvenlik üst 
başlığı altında kontrol edilmesi hayati öneme 
sahip. Bu durumda teknoloji ile baş etmek için 
yine teknolojiyi kullanmak en iyi seçenek gibi 
görünüyor.  
 
KENDİNİ SAVUNMA SANATI OLARAK 
WEB FILTER 
 
Anne-babalar şimdi kılıç-kalkanları bırakın 
teknolojinin üstesinden teknoloji ile geleceğiz 
klavye ve mouseları kuşanın. Bir sonra ki eğitim 
günlüğü sayısında basit ve resimli anlatımlar ile 
teknik olarak nasıl bilgisayar ve internet denetimi 
sağlayacağımızı anlatacağım.  
 
Gerekli programları internet sitemizden 
çekebilmeniz için özel güvenlik sayfası oluşturup 
linklerini yine eğitim günlüğünde yayınlayacağım. 
Aldığımız önlemlerin dışında her konuda olduğu 
gibi, bu konuda da eğitimin önemini vurgulamak 
gerekiyor.  
 
Biz Özel İstanbul Koleji olarak bilişim teknolojileri 
dersi müfredatına iki haftalık “teknoloji kullanımı 
ve güvenliği” konusunu ekledik ve yıllardır sene 
başında uyguluyoruz. Sizlerin de bu konuda evde 
hassasiyet gösterdiğinizi biliyoruz. Bu konuda 
toplumsal duyarlılığın artması ile bu risklerin en 
aza indirileceğini düşünüyor ve umut ediyoruz.  

 
Kaan ÖZSAYINER 

Bilişim Teknolojileri Öğretmeni
 

Kaynakça: 
Bilim Teknik Dergisi 
Discovery Science’tan faydalanılmıştır. 
 

MİNİK KULACIMIZ KARYA ADA 
İLE GURUR DUYDUK 

 
                         Sevgili öğrencimiz Karya Ada  
                         Şallı  7-8 yaş teşvik yüzme  
                         yarışlarında  25 m serbestte  
                         toplam 36 yüzücü içerisinde  
                         6. olmuştur. Öğrencimizi   
                         kutluyor akademik ve sportif  
                         yaşamında başarılarının  
                        devamını diliyoruz.  
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