HAFTANIN ETKİNLİKLERİ
17.12.2012 Pazartesi
10:30 Kek Sat Sosyal Sorumluluk
Projesi (2.sınıf)
15:50 8.sınıflar SBS (Tur/Mat)
15:50 Piyano Okulu
15:50 Basketbol Okulu
18.12.2012 Salı
10:30 Yüzme (4.ve5.sınıflar)
15:50 Lego Mindstorm Robotik
15:50 Dans Okulu
15:50 Piyano Okulu
19.12.2012 Çarşamba
11:00 Koç Müzesi "Güneş Sistemi"
Sergisi (4.sınıf)
13:00 Sabancı Müzesi."Monet"
(3.sınıflar)
10:30 Yüzme (Anasınıfı)
12:30 (1. Sınıf)
15:50 8 sınıflar SBS (Fen/Sosyal)
15:50 Lego Mindstorm Robotik Kl.
15:50 Capoeira Klubü
20.12.2012 Perşembe
11:00 Koç Müzesi "Güneş Sistemi"
Sergisi (3.sınıf)
15:50 İngilizce Kursu
15:50 Basketbol Okulu
15:50 Çocuk Sanat Atölyesi
16:00 Randev.Veli Toplantısı
(8.sınıf)
21.12.2012 Cuma
09:20 Türkçe 3.yazılı sınavı
(5,6,7,8.sınıflar)
09:20 Din Kültürü ve Ahlak Bil.
2.yazılı sınavı (4.sınıf)
14:00 Binicilik Sporu Tanıtım
Sipahi Ocağı (6,7,8.Sın)
15:50 Satranç okulu
15:50 Piyano
16:00 Randev.Veli Toplantısı
(8.sınıf)
22.12.2012 Cumartesi
09:00 6 ve 7.sınflar SBS kursu
Türkçe-Matematik)

TEHLİKELİ TEKNOLOJİ YOKTUR
AZ GÜVENLİK VARDIR.
ğitim Günlüğü’nün geçen
sayısında, teknoloji ile
insanların kurduğu tuhaf ilişkiyi
ve olası doğal riskleri irdelemiştik.
Bunu günlük yaşantımızdaki çok
sayıda örnek ile anlatmaya
çalışmıştım. Hemen
tepkiler geldi.
Öğrencilerim yazıyı
çok eğlenceli
bulduklarını
söylediler hatta
zaman zaman
kendi aralarında
ki sohbetlerin
içeriğini kapsadığını da belirttiler. Bu kendi
adıma memnuniyet vericiydi. Ancak bazı
konularda
hiç
de
benim
gibi
düşünmüyorlardı. Onları anlıyorum, hatta
şimdi tekrar düşündüğümde özellikle
ortaokul öğrencilerimizin “biz büyüdük ve
artık
güvenilmeyi
hak
ediyoruz”
düşüncesine ve bu düşünce çerçevesinde
oluşturdukları tepkiye hak veriyorum. Ben
de olsam onlarla aynı şekilde davranırdım.
Hatta
bunu
yapan
öğrencilerimin
sorgulayıcı
ve
eleştirel
olduklarını
düşünüyor
ve
bundan
mutluluk
duyuyorum.
Geçen hafta sosyal ağın kazandığı dev
boyuttan bahsetmiştim. Bununla ilgili şu an
derlediğim çok ilginç bilgiler var ancak
buna daha geniş kapsamlı olarak gelecek
sayıda değinmek istiyorum. Siz değerli
velilerimizin bu konudaki hassasiyet ve
beklentilerini
karşılayacak
bir
dosya
oluşturmaya çabalıyorum.
Sabah
radyoda
Metehan
Demir’i
dinliyorum. Kendisi bir gazetenin Ankara
temsilciliğini yapıyor. Sedat Ergin gibi ciddi
duruşu olan, Ankara’nın nabzını tutan
devlet terbiyesi almış biri. Cümlesine şöyle
başladı “Twitter ve Facebook’ta insanların
konulara bakışı artık gündemin akışını
belirliyor” Bu da bir şey mi? Cumhurbaşkanı
dahi bir çok açıklamasını twitter üzerinden
yapmıyor mu diyebilirsiniz. Ben de tam bu
konuya değinmek istiyorum. Eğer sosyal
medya denilen yeni etkileşimli iletişim
platformu, devleti en üst düzeyinde temsil
edenler tarafından kullanılıyor ise, ülkenin
en çok satan gazetesi tarafından gündemin
manşetini etkileyen en önemli parametre
unsuru ise bu dev yapının içinde
tanımadığımız milyonlar, biz ve minik
çocuklarımız bir aradaysa, çok ciddi kurallar

ile düzenlenmesi ve denetlenmesi
gereken bir durum ile karşı karşıyayız
demektir.
Şu an dünyanın hiçbir ülkesinde sosyal
medya kuralları tam olarak yazılı halde
belirlenmiş durumda değil. Birkaç
otoriter devlet tümden yasaklamış
durumda bunları saymazsak çağımızın
özgürlük kavramını aşan bir başı boşluk
hakim. Bir zamanların vahşi batısını
andıran hatta orman kanunlarının geçerli
olduğu bir dünyadan bahsediyoruz
aslında. Kim olduğu belli olmayan biri,
yıllarını edebiyata, sanata, bilime vermiş
saygıdeğer birinin şahsına küfürler
savurup ardından geldiği bilinmeyen
kalabalığın
içine
karışıp
ortadan
kaybolabiliyor. Bu kişinin bulunabilmesi
teknik manada da hemen hemen
mümkün değil.
İnternet teknolojisi var olduğundan bu
güne değin gelişerek bambaşka bir
boyut kazandı. Kimse şu an hayatımızda
kapladığı yeri tahmin etmemişti. Bunun
doğal sonucu olarak ortaya çıkan
problemlerle başa çıkmak kullanıcılar
yani bizler de dahil olmak üzere herkesi
etkiledi. Sorumluluk alanlar hala muğlak.
Örneğin bir siber dolandırıcılık olayı
gerçekleştiğinde suçun ağırlıklı tarafı
kullanıcıda mı, ürünü ya da hizmeti
satan sitede mi yoksa kredi kartının ait
olduğu bankada mı cevabı olmayan
sorular içinde.
İnternet teknolojileri
kullanılarak işlenen suçların oluşturduğu
mali zarar orta ölçek bir ülkenin
GSYH’na eşit. Örneğin hepimizin çok
sıklıkla kullandığı alış veriş siteleri ya da
internet bankacılığı aslında teknik olarak
çok ciddi riskler içeriyor.
Bilgisayarınızdaki trojan, solucan ve
virüsler şahsi bilgilerinizi 3. şahıslara çok
rahatlıkla gönderebilir. Banka hesap
bilgileriniz ya da şirket muhasebenizden
bahsetmiyorum sadece. Fotoğraflarınız
ve videolarınız da dahil olmak üzere
tüm dosyalarınız. Hatta ortam dinlemesi
yapmak hiç de zor değil laptopunuzun
dahili mikrofonu aracılığı ile.
Kabus senaryolarını artırmak mümkün.
Ancak ben basit yöntemler ile nasıl
riskleri azaltırız,
bilgisayarın fişini
çekmek dışında neler yapabiliriz, onlara
değinmek istiyorum.

Güvenlik
Öncelikle düşünme şeklimizde ufak bir
değişiklik yapalım. Bilgisayarın başına
geçtiğimizde (her ne sebeple olursa olsun)
araç kullanıyormuş gibi dikkatli ve temkinli
olalım. Bilgisayar kullanmanın, günün
yorgunluğu atmak ve belki zihnimizi
boşaltmak için tv kumandasında zaping
yapmaktan daha fazla dikkat gerektirdiğini
unutmayalım.

ÖĞRENCİLERİMİZ NORVEÇ’Lİ
MODA SANATÇILARI İLE BULUŞTU

Virüs programımız güncel mi? Şu an eksiksiz
olarak çalışıyor mu kontrol edelim. Çünkü
zaman zaman yeni virüsler ortaya çıktığında
güncel olmayan programımız bunları
tanımlayamayabilir ya da kısıtlı zaman
kullanımlı demo programlar süresi bittiğinde
artık işe yaramaz hale gelebilir. Ben AVG
programını önerebilirim. İki versiyonu olan
bu programın temel koruyucu hizmeti
ücretsiz. Gelişmiş sürümü olan Internet
Security ise gayet makul koşullarda size
hizmet
veriyor.
Bu
programı.
www.avg.com.tr
adresinden
kolayca
indirebilirsiniz.
İnternet alışverişleriniz ile ilgili önemli bir
nokta da eğer alış veriş yaptığınız sitenin
360 security alış veriş sistemi var ise bu
sistemi kullanmak. Cep telefonunuza
gelecek bir kod yardımı ile kart bilgilerinizi
sistemle
paylaşmadan
alış
verişinizi
tamamlayabilirsiniz. Ancak mutlaka kredi
kartı bilgilerinizi girmeniz gerekiyor ise
sistemin kendine ait sanal klavyesini ya da
Windows sanal klavyeyi kullanın.
Internet Explorer tarayıcınıza ufak bir ayar
ile çocuklarınızı girmesini istemediğiniz
sitelerden koruyabilirsiniz. Bununla ilgili
video
web
sitemizden
www.istanbulkoleji.com/guvenlik1.mpg
adresinden seyredebilirsiniz. Videoda adım
adım bu işlemi nasıl gerçekleştireceğiniz
anlatılmaktadır.

ğrencilerimiz Norveç Sanat ve Sanatçılar Birliği ve Bir Nokta Galerisi ile Mimar
Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü işbirliğinde
üçüncüsü düzenlenen “Kesişim/Interception” sergisine katıldılar. Yaratıcı
Çocuklar Derneği’nin atölye çalışmasına da katılan öğrencilerimiz öğretmenleri Sedef
Aksakal ile birlikte ilginç çalışmalara imza attılar.

YEMEKLERİMİZİN HAZIRLANDIĞI
MUTFAĞI DENETLEDİK

Ayrıca
detaylı
bir
güvenlik
sistemi
istiyorsanız. Ttnet’in Aile Koruma Sistemine
üye olabilirsiniz. 444 0 375 nolu telefondan
detaylı
bilgi
edinebilesiniz.
http://www.ttnetguvenlik.com.tr/Urunler/ail
e-koruma-sifresi/kisaca/4/109/
adresinden edineceğiniz program sayesinde
zararlı
içeriklerden
çocuğunuzu
koruyabilirsiniz. Aile Koruma Sistemi ile ilgili
rehberi web sitemizden edinebilirsiniz.
www.istanbulkoleji.com/aile.pdf
Bu önlemlerin dışında; size kimden geldiğini
bilmediğiniz mailleri açmayın. Özellikle
içinde link veya dosya bulunan mailleri
kesinlikle açmayınız.
Bilgisayarınıza flashdisk taktığınızda mutlaka
virüs taraması yaptırınız. Yalnız surf yapmak
için dolaştığınız web sitelerinin dahi
bilgisayarınız
için
risk
oluşturduğunu
unutmayın.
Çocuklarınızın sosyal medya şifrelerini edinin
ya da sosyal medyadan kendinize bir hesap
açarak
çocuklarınızın
paylaşımlarını
gözlemleyiniz.

Kaan Özsayıner
Bilişim Teknolojileri Öğretmeni

kulumuzun yemek ihtiyacının karşılandığı catering firmasını ziyaret ettik. Okul
müdürümüz, veli temsilcileri ve okul başkanı olan iki öğrencimiz ile birlikte
üretim tesisinin her kademesini denetledik. Özellikle okul başkanı seçilen iki
öğrencimiz Alp Kınay ve Berkay Üstün arkadaşları adına üstlendikleri ilk görevde titizlikle
incelemede bulunarak rapor hazırladılar. İnceleme sırasında Saray Mutfak müdürü ve gıda
mühendisi bize eşlik ederek tüm birimler konusunda detaylı bilgi verdiler. Her yıl
gerçekleştirdiğimiz incelemelerde tam not alan Catering firması bu yıl da kalitesinin
sürekliliğini bizlere kanıtladı. En basit hijyen kurallarından, en teknolojik otonom yapılara
kadar her konuda titizlik gösteren ve uygulayan Saray Catering ekibine, gösterdikleri ilgi
ve alakadan dolayı ve tabi ki leziz yemeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz.

