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Siz arada sırada uğrayın bize!

LISE BAŞKANIMIZ

YAĞIZ ÇAĞLAR ILE

RÖPORTAJ
SAYFA 3
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"Bellek kusması" - Barış

Has

"Do not saldır the

question" - Nilüfer

Çağın

"Ben size bakınca

beyninizi görüyorum."   

 -Elvan Alkan
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@Volkswagen Arena
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- Black Mirror

- Designated Survivor

- The Blacklist

- Politician
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Türkiye’ de artık kurumsallaşmış,

Sivil Toplum Kuruluşu denilince

direkt olarak aklımıza gelen

belirli vakıflar var. Hepimiz o

vakıflarla iletişim kurmak istiyor,

gün gelince de o vakıflarda staj

yapmak istiyoruz. Ama ya daha

küçük çaplı, henüz

kurumsallaşma sürecinde olan

vakıflara nasıl destek olabiliriz?

Hiç düşündünüz mü? Aslında

benim de böyle bir problemim

vardı. Hep daha büyük vakıflara

bakıp, onlarla çalışmalar

yürütmek, onlara destek olacak

projeler gerçekleştirmek

istiyordum çünkü gençlerin

maddi ve manevi desteğine

ihtiyaç duyan diğer vakıflardan

haberdar değildim. Sonrasında

Sivil Toplum için Destek Vakfı ile

tanıştım. Sivil Toplum için Destek

Vakfı henüz adını duyurmamış,

desteğe ihtiyacı olan STK’lara

destek sağlıyor ve bu öncelikler

çerçevesinde çeşitli faaliyetleri

hayata geçiriyor. Bu

faaliyetlerden bir tanesi Destekle

Değiştir. Bu yıl Destekle Değiştir

16 Ekim Çarşamba günü Maslak

Kolektif House’ da gerçekleşti ve

ben, Yasmin Erkohen, Selin

Dönmez ve Selin Karaca orada 

 gönüllü olarak çalıştık.Destekle

Değiştir için Sivil Toplum Kuruluşu

üyeleri her yıl onlara başvurarak

maddi desteğe ihtiyaç duyduğunu

belirten, kafalarında geliştirmek

veya gerçekleştirmek istedikleri

bir proje olan 3 vakfı seçiyor.

Etkinlik süresince de bu vakıflara

bağış yapılıyor. Etkinliğe katılımcı,

bağışçı olarak katılan bir kişi ilk

olarak kokteyl sırasında vakıflarla

tanışma fırsatı buluyor. Vakıfların

her biri bir stant açıyor ve bu

şekilde yanlarına giderek daha

önce yaptıkları projeleri,

organizasyonları dinleme fırsatı

buluyorsunuz. Daha sonrasında bi

nevi açık arttırma etkinliği sayılan

organizasyonun yapılacağı alana

geçiliyor. Açık arttırma

başlamadan önce her vakıf kendini

birkaç dakika içerisinde tanıtarak,

parayla ne yapacaklarını

anlatıyor. Sonrasında da her vakıfa

sorular oluyor. Sunumlar bittikten

sonra vakıf görevlileri dışarı

çıkarılıyor ve açık arttırmaya

başlanıyor. Her yıl ünlü bir sunucu

gelerek açık arttırmayı

yönlendiriyor ve bu ünlünün

yeteneğine göre de eğlenceli

bağışlar olabiliyor. Mesela geçen

yıl sunucu Kalben’di. Kalben’ in 

şarkı söylemesi karşılığında da

bir kişi her vakıfa 500 TL

bağışladı. Bunun yanı sıra açık

arttırma sırasında insanlar

birbirlerini de teşvik

edebiliyorlar. Örneğin bir kişi,

yanımdaki kişi 200 TL verirse

bende 200 TL veririm derse

normalde toplanacağından 2 kat

fazla para toplanmış oluyor.

Ayrıca isteyen herkes istediği

konudaki vakfa istediği zaman

ortaya atlayarak bağış

yapabiliyor. Biz de 4 gönüllü

olarak gelen insanları

karşılamaktan ve bağış yapan

insanların isimlerini toplamaktan

sorumluyduk. Bu yıl etkinliğe

katılan 3 vakıf Bilim

Kahramanları Derneği, İstanbul

Koruyucu Derneği ve Sağlıkta

Genç Yaşamlar Derneği’ ydi.

Bilim Kahramanları Derneği

‘Kızlar Bilim ile Buluşuyor

Projesi’ için, İstanbul Koruyucu

Derneği ‘İlk Temas Projesi’ için

ve Sağlıkta Genç Yaşamlar

Derneği ‘Kendine İyi Bak Kutu

Oyunu Projesi’ için bağış

topluyorlardı. Her biri için de 60

000 TL üzerinde para toplandı.

Günün sonunda ortaya çok

eğlenceli, bol bağışın yapıldığı,

inovatif bir etkinlik çıktı. Eminim

ki sizlerinde etrafında “ben bir

şeyler yapmak istiyorum.” diyen

onlarca insan vardır. Bilin ki

illaki adı bilinen vakıflara

yardımcı olmak zorunda değiliz.

Birbirinden farklı, çeşit çeşit

desteğimize ihtiyacı olan vakıflar

var. Ben de Sivil Toplum için

Destek Vakfı’ nın bu konuya ışık

getirmesine ve insanları bu

konuda bilinçlendirmesine

hayranlık duyuyorum. Onlara bu

konuda destek olmak için 3

Kasım’ da gerçekleşecek İstanbul

Maratonu’nda 40 arkadaşım ile

koşacağız. Sizde etrafınızdaki

kişileri bu konular hakkında

bilinçlendirirseniz eminim daha

fazla insana ulaşarak, daha çok

bağışta ve yardımda

bulunabiliriz.
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KORKULARINIZI NASIL

YENEBILIRSINIZ? 

SAYFA 8

HİSAR NE DİO? 

TEST

SAYFA 6

12'LERE BİR MEKTUP

SAYFA 13
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Yeni dönem  ile  yeni takımlar da oluşuyor. 9. ve 10. sınıfların yeni

oluşturdukları futbol takımları son birkaç haftadır maçlara çıkıyor.

10. sınıfların takımı 2 hafta önce Ulus Musevi Okullarına 7-0

kaybetti fakat onlara olan güvenimiz asla azalmadı. Hisar

Okullarının gerçek takımının Tarhan Koleji ile maçlarından 4-0

galip gelmesi üzerine takımımızın 10. sınıf oyuncuları Kaan ve Ata

M. mücadele dolu bir maç olduğunu söylediler. İlk gol Semih Aldiş

ve diğer  üç gol Garen Kösedağ tarafından atıldı. Sakatlıktan çıkan

Ata Mutluşan son dakikalara kadar oynadığını belirtti. Bununla

birlikte Voleybol takımının da Açı okulları ile maçı vardı . Ne yazık

ki kaybettiler. Okul takımlarımızdan hentbol takımı ise eskisi gibi

yoğun antrenmanlarına devam ediyorlar. Basketbol takımı ise her

çarşamba okuldan sonra antrenmanlara başladılar. Maccabiat

oyunlarının bir parçası olan 6 oyuncumuz Türkiye’yi temsil ederek,

basketbol, futbol ve voleybol müsabakalarına katılımda

bulunmuşlardır. 

Açıkçası ne yalan söyleyeyim, liseye

geçtiğimde her şey çok yeni gelmişti.

Her ne kadar aynı öğrencilerle, aynı

insanlarla olmaya devam etsem de

liseye geçince değişen çok önemli üç

şey vardı. Benim için liseye tamamen

adapte olabilmek, bu üç konunun de

farkına varabilmekti. Bu üç konu

herkes için farklı olabilir hatta

herkes farklı şekilde yaşayabilir ama

benim için en önemli değişkenler

bunlardı.Birincisi, bina değişmişti;

sınıfların yerini bulmak çok daha

uzun zaman alıyordu, kat sayısı

artmıştı, yemekhanenin yeri

değişmişti, kantin diye bir yer ortaya

çıkmıştı, dolaplar değişmişti…

Binaya adapte olabilmek ve aynı

zamanda derslere zamanında

yetişebilmek için verdiğim çatışmayı

inşallah hiçbiriniz vermek zorunda

kalmamışsınızdır. Bina zamanla

alışılacak bir konu olsa da, ilk

aylardan sonra bile sınıfların yerini

bulmak kolaylaşmamıştı. Liseye

geçince değişen ikinci konu

öğretmenlerdi. Ortaokulda alıştığın

öğretmenler artık yoktu, ki bu

bazıları için kötü bir haberken,

bazıları için iyi bir haberdi.

Hayatında belki suratını bile

görmediğin, adını bile duymadığın

insanlar senin öğretmenin olacaktı.

Belki çok sevecektin, belki hiç

sevmeyecektin, ama hem onlar 

Liseye Geçerken
Deniz Akdeniz'20

hem de senin için yepyeni bir sayfa

açılacaktı. Lisede ortaokula kıyasla

tanıman gereken çok daha fazla

kişi vardı. Öğrenci işlerinden tut,

üniversite danışmanlarına, kat

görevlilerinden tut, kantin

görevlilerine kadar herkesi

tanımak her zaman bir öğrenci için

artıdır bunu asla unutma:) Bütün

bu gözle görülebilir değişikliklerin

yanında, en büyük değişim aslında

insanın kendi içinde yaşadığı

değişimdi. Her yaşanan an, bir

sonraki yıla bir altyapı hazılıyordu.

İlk yıl, 9.sınıf, liseye alışma yılıydı.

İkinci yıl, 10.sınıf, daha adapte

olmuş ama üniversite temposuna

girmek için erken olan bir yıldı.

11.sınıf her ne kadar AP yılı olsa

da ve insanları strese ve çalışma

temposuna soksa da ben pek

zorlanmamıştım (TM

öğrencisiydim ve bir tane AP’im

vardı).

ASTROLOJİ:
SAYFA 8

Fakat, herkesin zorlandığını

görebiliyordum. İnsanlar aynı anda

hem ünversite temposuna

giriyorlardı, hem de kendilerine yeni

hedefler arıyor veya var olan

hedefler için okul içi ve dışı bir sürü

aktiviteye katılıyordu. Tüm bunları

yaparken de ister istemez insanların

kişilikleri şekilleniyordu. Hem gözle

görülebilir hem de görülemez bir

değişim, tüm lise öğrencilerinde

vardı.Son senemin başındayım ve

geriye dönüp baktığımda gerçekten

de ne kadar değiştiğimi ama aynı

zamanda kendimi bir o kadar da

geliştirdiğimi görebiliyorum. Bu

sadece benim gördüğüm bir değişim

değil, çevremdekilerin de farkında

olduğu bir şeydi. Lisenin başında

şuan olduğum insana dönüşeceğimi

asla düşünmezdim ama gerçekten

size tek bir tavsiyem var, her ne

kadar okula odaklanmanız gerektiği

söylense de, hem sosyal hayat hem

de okul hayatını birlikte

götürebilirsiniz. Bana kalırsa her

gün okuldan direk eve gidip ders

çalışmanız anlamsız ve kendinizi boş

yere yoracak bir yaşam tarzı. Lise

yıllarında önemli olan geriye dönüp

baktığınızda “Vay ne güzel

zamanlardı” demek, “Evet

matematik sınavından 100 almıştım”

demek değil, çünkü girdiğiniz o

sınavı asla hatırlamayacaksınız ama

burada kurduğunuz arkadaşlıklar ve

yarattığınız anılar tüm hayatınız

boyunca yanınızda taşıyacağınız

hediyeler olacak.

The Council üyelerinden daha fazla bilgi
için  sayfayı çevirin! 

Spor Bölümünden Gelişmeler
Yasemin Tanyü'22
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Eylül ayı geldi, yapraklar sarardı

yavaştan sınavlar başladı, her

sene başı okulun açılmasıyla

beraber öğrenci birliği seçimleri

başlıyor. Çok çekişmeli bir

seçim süreci sonrası size süreci

aktarmak için Hisarın Sessi

olarak burdayız. Bu seneki

seçimler kesinlikle her zamanki

gibi değildi. Öğrenci birliğinin

yetersizliğinden yakınan Hisar

halkı artık harekete geçmiş

bulunuyor. Her iki grubun da

sunumlarında bunu gördük. İki

taraf da artık öğrenci birliğinin

bir şeyler yapması gerektiğini

sunumlarında belirttiler.

Öğrenci birliklerinin yıllardır

seçildikten sonra ortadan

kaybolmalarından yakındılar.

Başlarda The Council dışında bir

aday görünmüyordu. Fakat

şaşırtıcı bir şekilde ortaya çıkan

Option 5 durumu biraz olsa da

değiştirdi. Sonuçta galibiyeti

kazanan The Council oldu.

Yenilikçi ve yaratıcı fikirleriyle

karşımıza çıkan The Council

başkanı Yağız Çağlar

gazetemize şöyle konuştu:

 

“Okul başkanı olarak ilk

röportajım için çok

mutluyum”

 

Hisar
Seçimlerindeki
Gelişmeler
Zeynep Yıldırım' 22

 

+Bu sene kazandığınıza göre

gerçekleştireceğiniz ilk şey

nedir?

 

Yağız: İlk olarak yarın buraya

kendi cebimden barbekü ve

ranch sos getiriyorum. İkinci

yapacağımız şey ise

mikrodalga. 

 

+Nasıl kurdunuz bu partiyi?

 

Yağız: Ben sunumda yalan

söylemedim. 5. sınıftan beri

kurmak istiyordum bu partiyi.

Sevdiğim insanlarla, kafasının

çalıştığını düşündüğüm

insanlarla kurduk.

 

+Peki seçim sonuçları

hakkındaki düşüncen nedir?

 

Yağız: Ben çok korkuyordum

çünkü çok iyilerdi. Fakat

Hepinize teşekkür ederiz

destekleyen, desteklemeyen.

Adamsınız.

getirmesi için asıldığı anlaşıldı.

Option 5 kesinlikle çok farklı bir

gruptu. “God of Kebap is in Option

5” yazdıkları propaganda posterini

de biz sizin için yakaladık. Bu

poster asılmasının hemen ardından

kaldırıldı fakat sadık kaynaklarımız

her zaman iş başında!        Sunum

sırasında Option 5 üyesi Umut

Ölmez’in şu sözleri herkesin ilgisini

çekti. 

“Burada kebap falan yazıyor ama

ben domates çorbası da

seviyorum tavuk çorbası da”. 

Biz de eksik kalmadık Umut Ölmez

ile bir röportaj ayarladık.

 

- Grubunuz nasıl kuruldu?

 

Umut: Yemekhanede konuşuyorduk 

Yoel Kastro gel parti kuralım dedi

ben de tamam dedim.

 

-Partinizin görüşleri nelerdir?

 

Umut: Okul seçimlerinin çok

ciddiye alınmaması gerektiğini

düşünüyorduk. Zaten çok

demokratik bir sistem var, hocalara

istediğimizi söyleyebiliyoruz, biz de

bu sebepten biraz eğlenelim dedik.

Seçilseydik bir şey yapmayacaktık

büyük ihtimalle. Tavuk suyu çorbası

getirecektik, bir de kebap. 

 

-Peki bu tavuk suyu çorbası olayı

nasıl ortaya çıktı?

 

Umut: Babaannem çok güzel tavuk

suyu çorbası yapıyordu, canım

çekmişti sahneye çıkınca da öyle

söyleyeyim dedim. 

Şimdi de Hisar Halkının

görüşlerine geleceğiz. Hisar

Halkı bu çekişmeli seçim

sürecinde neler düşünüyordu?

Birtakım seçmenlerle röportaj

yaptık ve halkın görüşlerini

aldık... 

Emre Başer:  Option 5 daha

samimi geldi. Herkes

popülerliğe göre oy veriyor. Bu

konuda tepkiliyim, okulda

yenilik istiyorum. Hisar Council

otomat getiririz demişlerdi

fakat Option 5 da bazı insanlar

tanıyorum onlar otomatı

kendileri bile yapabilirler.

 

Ata Mutluşan:  Ben The

Council’in hak edilmiş bir

galibiyet aldığını düşünüyorum.

Çünkü gerek sunum kalitesi

olarak gerek de bize gelecek

hakkında sundukları olumlu

vaatler ile kazanmayı sonuna

kadar hak ettiklerini

düşünüyorum. Fakat Option 5

ekibine de bize sunumda

geçirttikleri keyifli vakit için

teşekkür ediyorum. Hisar için

hayırlı olmasını diliyorum.

 

Asil Altepe: Haklı bir seçimdi.

Adil oldu.

 

Bildiğiniz gibi seçimleri

kazanan takım The Council

oldu. Seçimlerde 315 kişi oy

verdi.The Council   %57 oya

%43 oy farkla öğrenci birliği

olmaya hak kazandı.

Öğrenci birliği adayı The Council üyesi Aslı
Soydan kameralarımıza işte böyle yakalandı!

Aslı Soydan Göktürk sokaklarında çaresizce yatan bir

köpeğin yardımına koştu. Bu köpeğin sahibi gelene

kadar ayrılmıyorum dedi. Çaresiz köpek havlamaya

başlayana kadar yanından ayrılmayan adayın sokak

köpeklerine duyduğu şefkat yüreğimizi sızlattı. Bu

hareketi seçimleri kazandırmaya yetecek mi peki?

The Council’ı şimdi bir de Aslı Soydan’dan dinleyelim:

 

Aslı: “Geçen sene aday olan gruplardan üyeleri

karıştırarak The Council’ı oluşturduk. Geçen seneden

edindiğimiz deneyimleri paylaşarak gerek birbirimizi

eleştirdik, gerek övdük ve kendimizi geliştirmeyi

hedefledik. Bizim için önemli olan kazanmak ya da

kazanmamak değil. Eğer karşı takım kazansaydı 

onlara okulu değiştirmelerinde olumlu bir şekilde yardımcı olacaktık. Öğrenci birliği

herkesin boş zamanında yapacağı işler arasındaydı. Biz öğrenci birliğini özellikle zaman

ayrılacak bir işe çevirmek istedik. Bence iki takım da çok güçlüydü. Onların da bizden

ayrı olarak CS’te iyi olmaları bir artıydı. Fakat sonuçlardan çok memnunum.

Kazandığımıza göre okulu her yönde geliştirmeyi amaçlıyoruz. Bizi seçtiğiniz için

teşekkürler.”

Bu sene hepimizi şaşırtan olay

Option 5 takımının adaylığı

diyebiliriz. Propaganda

süreçleri en ilginç olan öğrenci

birliği grubu desek yanılmayız.

Kendilerini tümüyle

öğrencilerin seçimlerine

adamış bu grubun

propagandası “Yapacaklarımız”

başlığıyla duvarlara astıkları

boş kağıtlardı. Hisar halkı bir

süre bu kağıtlara anlam

veremese de bu kağıtların

Hisarlıların isteklerini dile 

Seçim sonuçları Hisar Okullarında büyük bir

tepki yarattı. Önceden kaldırılan “God of

Kebab is in Option 5” yazılı poster yeniden

asıldı. Option 5 seçmenleri işte böyle isyan

etti. Hisar halkı tepkili. Acaba bu isyanların

devamı gelecek mi? Hep beraber göreceğiz.

Fakat sonuç olarak propoganda süreci bitti,

seçim bitti. The Council’ı tebrik ediyoruz ve iyi

iş çıkaracaklarından şüphemiz yok.
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Bir okul senesinin daha Ekim

ayını tamamlamış bulunuyoruz

ve bu da demek oluyor ki bir

JMUN konferansı daha geldi ve

geçti. JMUN konferansının bu

sene 14. senesiydi ve bu sene

konferansı organize eden

kişilerden biri olarak rahatça

söyleyebilirim ki birçok

tarafından bu senenin

konferansı Hisar JMUN

tarihinin en iyi konferansı

olarak adlandırıldı. Konferansın

ilk gününde açılış töreni

yapıldı. Törende biraz aksaklık

yaşanmış olsa da (konferansa

katılan komite başları olan

student officer takımımızın

yarısı törene zamanında

gelmedi ve neredeyse sahnenin

yarısı boşken perdeler

açılıyordu), açılış

konuşmamızda gösterdiğimiz

Ban-ki Moon (Birleşmiş

Milletler’in bir önceki

Secretary General’ı) videosu ve

konuk konuşmacımız Profesör

Doktor Ahmet Kasım Han’ın,

günümüz koşullarının

özgürlükle bağlantısı ile ilgili

olan konuşmasıyla konferansa

gelen delegelerin dikkatini

çekmeyi başardık. Açılış

konuşmasının bu iki parçası,

özellikle Ban-ki Moon’un bizim

konferansımız için özel olarak

çektiği videonun gösterimi

konferans katılımcıları arasında

bizi çok mutlu eden geri

bildirimlere yol açtı. Aslında ilk

günün özeti böyle.

Hisar JMUN'19
Erin Güneri'21

Cuma günü oldukça normal geçti,

konferansın ve münazaraların ilk

resmi günü olduğu için rutini

oturtma ve alışma günü gibiydi.

Cumartesi günü en uzun gündü.

Sabah 10’dan akşam 7’ye kadar

süren bir günün sonrasında

delegeler ve konferansın

katılımcıları (organizatörler dahil)

için bir parti düzenlendi. Biz de

organizasyon takımının bir kısmı

olarak partiye katıldık ve

gerçekten JMUN ve MUN

konferansları arasında en çok

eğlendiğim parti oldu. Yaklaşık

olarak 2 saat süren partinin

sonuna kadar partide kaldık. Pazar

günü ise konferansımızın son

günüydü. General ve Special

Assembly komitelerimiz kendi

içlerinde birleşerek “Plenary

Session” dediğimiz büyük

komiteleri oluşturarak münazaraya

devam ettiler. Kalan komiteler ise

kendi programlarına devam ettiler.

Advisory Panel komitemizde iki

ülke birbirlerine savaş açtılar.

Öğleden sonra yapılan kapanış

törenimizde bütün student

officerlarımız birer konuşma

yaptılar. Daha sonra kapanış

videomuzu seyrettik. Bu sene

videomuzun şarkıları Wannabe -

F
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"Daima merak edin, sorgulayın ve
öğrenmekten vazgeçmeyin. Öğrenmek
sizi güncel tuttuğu kadar, yaşamayı da

değerli kılar."
- Sezin Fins

Spice Girls ve Pump It - Black

Eyed Peas’di (videomuzu

youtube’dan izleyebilirsiniz 😊 ).

Videodan sonra Deputy

Secretary-General’lar ve

Secretary-General’ımız Derin

Karzan konuşmalarını yaptılar.

Bol ağlamalı ve aşırı derecede

duygusal olan bu

konuşmalardan sonra Derin için

hazırlanan SG videosu izlendi ve

herkes daha bile çok

duygusallaştı. Bu videodan

sonra konferansımız resmi

olarak sona erdi. Türkiye’nin

hem genel anlamda hem de

MUN açısından en iyi olan

liselerinden Koç, Üsküdar ve

Robert’li katılımcılarımız ve

arkadaşlarımız tarafından

konferansımız çok sevildi ve çok

iyi olduğu söylendi. Birçok

zorlukla yüzleşilmiş olsa da,

konferans tam anlamıyla bir

başarıydı.

Haberini yapmamızı
istediğiniz bir şey varsa bize

mail atabilirsiniz!
 
 
 

hisarinsessi@hisarschool.k12.tr
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Sınırsız tüketiyoruz, ağaçları

kesiyoruz, gökdelenler dikiyoruz,

en kısa mesafeler için bile araçlara

biniyoruz, ışıkları kapatmıyoruz,

yüksek derecede salınım yapıyoruz,

tabiata zarar veriyoruz. Benciliz,

başka canlıların hayatlarını

tehlikeye atıyoruz; işin komik tarafı,

kendimizinkileri de. Evet, yine o

konu. Çünkü bir türlü aklımız

yerine gelmiyor.Hepimiz

duymuşuzdur Greta Thunberg’i;

çok büyük değil, bizler yaşında.

Gelecek hakkında kaygı duyan,

farkında ve işi sözde bırakmayıp

harekete geçen, hepimize örnek

olacak bir kız. 2018 yazında,

İşveç’teki sıcak hava dalgasının

10°C kadar anormal sıcaklık

artışına neden olması ve ülkede

oluşan korkunç büyüklükteki

yangınlar üzerine tepkisini bir

müddet okula gitmeyip,

parlamentonun önünde her gün

üzerinde “iklim için okul grevi”

yazan bir pankart tutarak gösterdi.

Ülkenin genel seçimlerinden bir

gün evvel; İsveç, Paris

Antlaşması’nı tam uygulayana dek

her cuma günü orada protesto

yapmaya devam edeceğini belirtti.

Bu hareketiyle Greta, tüm dünyaya

ilham verdi ve şu anda

FridaysForFuture sloganıyla onun

izinden dünyanın dört bir yanında

öğrenciler binlerce “strike”

gerçekleştirmekte.

Evimiz Yanıyor
Ayşe Çelebi'22

Bu ay kantinde ne denemelisiniz?
 
- Bidolu (Bir dedikoduya göre stoklardan

kaldırılacak, elinizi çabuk tutun!)

 

20-27 Eylül haftası Küresel İklim

Grevi Haftası ilan edilerek,150’den

fazla ülkede 4500 kadar noktada

milyonlarca insan tarafından iklim

grevleri gerçekleştirildi ve iklim

değişikliğine dünya çapında dikkat

çekildi. 23 Eylül’de New York’taki

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği

Zirvesi’ne Greta; İsveç’ten yelkenli

tekne ile yola çıkıp iki hafta süren

bir yolculuk sonrası Atlantik

Okyanusu’nu aşarak ulaştı. Peki

niye 9-10 saatlik bir uçak yolculuğu

yerine iki hafta sürecek zorlu bir

yol seçti? Yaptığı bu meşakkatli

yolculuğun güzelliği, ardında hiç

karbon ayak izi bırakmamış

olmasıydı. Bu zirvede, yaptığı

çarpıcı konuşma ile özellikle devlet

yöneticilerini hedef alarak onlara

çok kritik mesajlar verdi. Bu kadar

insan ölürken ve canlı türleri yok

olurken onların tek umursadıkları

şeyin para ve ekonomik gelişmeler

olduğunu; boş laflarıyla

çocukluğunu ve hayallerini

çaldıklarını dile getirdi.  Greta; bu

hareketiyle sadece yaşıtlarını değil,

büyüklerini de harekete geçirdi. 81

yaşındaki aktris Jane Fonda da

Greta gibi geleceğimiz hakkında

kaygılı olup harekete geçenlerden

birisi. Kendisi bu yaşına rağmen,

sırf daha aktif protesto yapabilmek

için, yüksek aktivist ruhuyla Los

Angeles’tan 

Washington D.C’ye taşındı. O da

tıpkı Greta gibi, her cuma

Amerikan Kongre Binası’nın

önünde iklim değişikliği adına

farklı temalarda “Fire Drill

Fridays” adlı protestolar

gerçekleştiriyor ve üç cuma üst

üstedir polisler tarafından

tutuklanıyor. Buna rağmen

usanmayıp her cuma

tutuklanmaya hazır olduğunu

belirtiyor.  Evet, evimiz yanıyor.

Durum böyle devam ettiği

takdirde elde kalacak tek şey

siyah küller olacaktır. Greta gibi

ruhlara ihtiyacımız var.

Susmamamız lazım.

Bilinçlenmemiz lazım. Uyarmamız

lazım. Harekete geçmemiz lazım.

Değişim yaratmamız lazım.

Evimizi yanmadan kurtarmamız

lazım.  “Aktivizm işe yarıyor. O

yüzden size diyeceğim şey,

harekete geçin. Çünkü kimse etki

yaratamayacak kadar küçük ve

değersiz değil.”

Sorumluluklarınızı, okul dışı

aktivitelerinizi, çalışmayı ve sosyal

hayatınızı dengelemek zor diyorsanız

merak etmeyin, daha da zorlaşacak. Ama

ne kadar yoğun olursanız olun her zaman

kendinize rahatlamak için vakit ayırın. Her

gün 5-6 saat dışarıda dolanıp, 

12. Sını�lardan Tavsiye:
Selin Öner'20

sinemaya gidip, yapmanız gerekenleri

tamamen boşvermekten bahsetmiyorum

tabii ki. Sadece 1 saat bile olsa,

hissettiğiniz tüm stresi unutturacak bir

şey yapın. Arkadaşlarınızla bir kafede

oturun, sonra birlikte çalışın. Ailenizle

sohbet edin, birlikte yeni tarifler deneyin.

Kitap okuyun, dizi izleyin. Ne yaptığınız

farketmiyor. Arada bir rahatlamaya

ihtiyacınız var ve bunu sakın unutmayın! 5



Hisar Ne Dio?
 

KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİZİ TAHMİN EDEBİLECEK MİYİZ?

Zeynep Defne Çiftçi'24

Haftasonunda hangisini yapmayı en çok istersiniz?

a) Müzik festivaline gitmek 

b) Sevdiklerimle evde akşam yemeği yemek 

c) Büyük bir arkadaş grubuyla seyahate gitmek

d) Doğa yürüyüşüne çıkmak 

 

2. En çok hangi dersi seversiniz?

a) Yabancı dil

b) Matematik

c) Edebiyat

d) Resim

 

3. Peki, bunların arasından en sevdiğiniz Disney filmi hangisi?

a) The Little Mermaid

b) Inside Out

c) Lilo and Stitch

d) Pocahontas

 

4. Bu hayvanlardan hangisini evinizde beslemek isterdiniz?

a) Muhabbet kuşu

b) Kedi

c) Köpek

d) Hamster

 

5. Hayatınızın hangi alanına daha çok önem verirsiniz?

a) Yeni insanlarla tanışmak

b) Aile hayatı

c) Arkadaşlarım

d) Hobilerim

 

6. Bir doğaüstü gücünüz olabilse ne olmasını isterdiniz?

a) Zihin okumak

b) Geçmişe dönebilmek

c) Hasta insanları iyileştirebilmek

d) Şekil değiştirmek

 

7. Yaz tatilinde ne yapmak istersiniz?       

a) Yaz kampına gitmek

b) Ormanda küçük bir evde kalmak

c) Deniz kenarında bir yerlere gitmek  

d) Önceden gitmediğim yerleri gezmek

1.

Cevaplar: 

Sayfa 15
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Saat 20.30, normal bir

günden çok farklı,

yılbaşından dolayı yurt

bomboş, ben odamdayım,

küçük yatağıma yatmış, dört

duvar içinde tavanı

seyrediyorum. Yan odamdan

her zamanki gibi kavga

sesleri geliyor. Yılbaşı gibi

günler gösterişten başka bir

şey değil. Diğer günlerden

hiçbir farkı yok. Yan odadaki

çocuk ve yeni sevgilisi yine

kavga ediyor. Sanırım toz

pembe gözüken ilişkileri pek

de pembe değilmiş. Her ne

kadar sinir olsam da bir şey

diyemiyorum çünkü olaya

karışmak istemiyorum. Şu

dünyada yapılmaması

gereken bir hata varsa o da

iki kişinin arasındaki kavgaya

girmektir. Sanırım kavga

sesleri kesilene kadar müzik

dinleyip biraz daha

düşüneceğim. Saat 20:58,

bağrışma sesleri yükseldi. Bu

sefer söyledikleri kelimelerin

bazılarını seçebilir hale

geldim. İkisi de kendini haklı

görüyor ve sesleri gittikçe

yükseliyor. Kavganın neyle

ilgili olduğunu anlayamamış

olsam da merak etmiyor

değilim, bu yüzden duvara

yanaştım ve yan odayı

dinlemeye başladım. Saat

21:05, kavga etme

sebeplerini çözmeye çalışsam

da konuştukları hiçbir şey

mantıklı gelmiyor. Duyduğum

tek kelimeler; sıkıldım, yeter,

gidiyorum ve yapma oldu.

Buradan da yine dramalı bir

sevgili ayrılığının hikayesi

dışında birşey çıkmaz.

Birbirlerine çığlık atmalarına

rağmen her şeyi

duyamıyorum çünkü

aramızdaki duvarlardan

ötürü bağırışlar buğulu

geliyor. Normal bir gün olsa

müdür çoktan gelmiş ve uyarı

yapmıştı bile. Fakat dediğim

gibi, normal bir gün değil.

Her neyse, bana göre bu tarz

yılbaşı, sevgililer günü,

anneler günü gibi günler

sadece daha fazla para

harcamak için üstümüze

konulan baskıdan ibaret. Bu

tarz günlerin bizi manipüle

etmekten başka bir şey

yapmadığını kimse nasıl

görmüyor anlamakta zorluk

çekiyorum. Küçüklüğümden

beri hiç sevmemişimdir bu

tarz özel günleri. Üstümde

Yurt: Bölüm 1

İpek Sayıner'21

hep bir stres ve baskı

hissetmiş, olabildiğince

kaçmıştım bu durumdan. En

sonunda da üniversiteyi

bahane ettim ve artık bütün

bu yükten kurtuldum. Bu

günlerden nefret etmemim

özel bir sebebi yok, sadece

insanları ve kalabalığı

sevmediğimden

kaynaklanıyor. Farklı bir

çocuk olduğum için ailem

beni sevmezdi. Her ne kadar

bunu inkar etseler de akşam

odalarında ne sorunum

olduğunu, neyi yanlış

yaptıklarını birbirlerine sorup

ağladıklarını duyardım.

Onların yanlış yaptığı bir şey

yoktu aslında, onlar

muhteşemdi. Farklı biri

olmak suç olarak görüldüğü

için her zaman düzelmem ve

normal insan kalıbına

girmem gerektiği söylendi.

Oysa ki, sadece içime

kapanık biriyimdir. Bu

özelliğimin artı tarafları da

oldu tabii, mesela şu an bu

üniversitede olmam gibi. Saat

şimdi 21:45 oldu ve kavgaları

artık çok uzadı. Sıkılmaya

başladım, tek istediğim biraz

huzur ve sessizlik. Kızın

çığlık seslerini, eşyaların

fırlatıldığını ve hıçkırıklarla

ağlamalar duyuyorum. Her

ne olduysa umrumda bile

değil artık, tek isteğim şu

aptal çığlık ve ağlamaların

durması. Müdür neden

gelmiyor ki sanki!

Yapabilsem kendim gidip

susmalarını söylerim ama

buna yetecek cesaretim yok,

ayrıca olaya karışmak gibi bir

amacım hiç yok. Olaylara

karıştığımda, olaylar olması

gerektiğinden de fazla

karışıyor ve ben suçlu

durumuna düşüyorum. Bu

yüzden annem olaylara

karışmamamı ben daha 5

yaşındayken yasakladı. Saat

21:50, çığlık ve ağlama

sesleri korkulacak kadar ani

bir anda kesildi. Yan odadan

hiç bir ses gelmiyor, hemde

hiç. Az biraz şüphelenmiş ve

aklımda bir kaç soru belirmiş

olsa da hemen unuttum her

şeyi. Önemli olan tek bir şey

var, sonunda huzurluyum.

30 Yıllık Savaş Nobel
Ödülü ile Bitti

“Özgürlük, devletin insanlara hediye ettiği

bir şey değildir. Doğanın erdemli insanlara

verdiği bir şeydir.” Bu sözü söyleyen

Etiyopya Başkanı Abiy Ahmet’tir. Etiyopya

ve Eritrea arasında 30 yıldır devam eden ve

100.000’den fazla kişinin ölümüne sebep

olan savaşı sona erdirmiştir. Başbakan

olarak göreve geldiği ilk 100 günde sadece

savaşı bitirmekle kalmamış, gazeteci ve

politikacıları hapisten çıkarmıştır. Bu kadar

kısa zamandaki başarıları için geçmişine

dönmek gerekiyor. Müslüman bir baba ve

Hristiyan-Ortodoks bir annenin oğlu olarak

dünyaya geldiğinden, etkin hoşgörüyü

erken bir yaşta öğrenmiştir. Babası “oromo”

etnik grubuna ait olduğundan zorlu bir

genlik geçirmiştir. Fakat buna rağmen

İngiltere’de eğitim görmüş ve Ruanda İç

Savaşında barış elçisi olarak hizmet

etmiştir. Oromoların kamu hizmetinde

çalışmaya hakkı olmasa bile Ahmed siber

güvenlik uzmanı olarak görev almıştır.

Ahmed’e karşı gerçekleştirilen suikast

girişimindeki suçluları bağışlayarak, birlik

örneği olmuştur. Etiyopya’da hala bir

çatışma ortamı bulunmakta, protestolar

devam etmektedir. Fakat en büyük farkları

artık protestocuların   demir parmaklıklar

ardında kalmamasıdır.

Zeynep Tatlı'22
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Herkesin bazen dışa vurduğu,

bazen ise kendine sakladığı

korkuları vardır. Korku

hayatımızda bulunması gereken

bir duygudur ve siz

farketmeseniz de hareketlerinizi

etkiler, bizi sahte bir gerçeklik

içinde tutar. Korku kafanızın

içinde başlayan ve biten bir

kavramdır. Sizi mutsuz eden

korkular aslında siz izin

verdiğiniz için varlıklarını

sürdürürler. Tabii korkudan

tamamen kötü bir duygu olarak

bahsedemeyiz. Kimi zaman bu

duygularımız hiç de yersiz

değildir ve bazı durumlarda

korkmak aslında bizi olumlu

etkileyebilecek bir duygudur. İşte

bu yazıda size aslında çok da

sahip olmanız gerekmeyen

korkularınızı nasıl

yenebileceğinizle ilgili

tavsiyelerde bulunacağım.   İlk

olarak korkunuzun farkında

olmalısınız. Eğer korkunuzu

netleştirirseniz ondan

kurtulmanız çok daha kolay

olacaktır. Siz bu duygunun

farkında olmazsanız, varlığını

sürdürmeye devam edecektir.

Sonrasında ise korkunuzu

kabullenmeniz gerekir. Kendinize

korkunuzun ne olduğunu rahatça

söyleyebiliyor ve bundan

rahatsızlık duymuyor olmalısınız.

Daha sonra artık bir klişe haline

gelmiş bir aşama var.

“Korkunuzla yüzleşin!”. Bu cümle

her ne kadar işe yaramaz gibi

duyulsa da aslında en önemli

aşamalardan biridir. Korkunuzla

yüzleşerek ona alışmaya

başlarsınız. Böylece, kendinizi bu

konuda daha rahat hissedersiniz.

Örneğin geçmişte yaşanan bir

olay yüzünden köpeklerden

korkuyorsunuz. İlk önce

geçmişinize inip o anı tekrar

yaşamanız gerekir. Yani o anı

düşünerek veya yazarak

kafanızda yeniden

canlandırmanız gerekir. Bu

şekilde tam olarak nasıl

hissettiğinizi anlayabilirsiniz.

Daha sonra korkunuzdan yani

köpeklerden kaçmayı azaltmalı

ve en sonunda durdurmalısınız.

Böylece onların varlığına alışır ve

rahatlarsınız.

Korkularınızı Nasıl
Yenebilirsiniz?
Melisa Dilege'22

Başka bir yol olarak, yaşadığınız

anksiyeteyi kafanızın içinde

heyecana dönüştürmeyi

deneyebilirsiniz. Böylece gergin

hissedip korktuğunuz anlarda bu

hissi daha tatlı bir korkuya

dönüştürebilirsiniz. Yapılan bir

araştırmaya göre, fiziksel

uyarılmaları gerginlik yerine

heyecan olarak algılayan

insanların kalabalık önünde daha

rahat konuşabildikleri ortaya

çıkmıştır.  Korkularınızı dolaylı

yoldan etkilese de meditasyon

yapmak da duygu ve

düşüncelerinizi olumlu yönde

etkiler. Bunun sebebi

meditasyonun, sizi geçmişte

yaşadığınız kötü olaylardan veya

çok korktuğunuz bir şeyden

uzaklaştırıp anın içinde

tutmasıdır. Bu şekilde stresten de

uzak kalabilirsiniz. Buna benzer

olarak korktuğunuz bir anda

derin nefes almak da onu

yenmenizde yardımcı olacaktır

çünkü sizi kaçmak veya ona karşı

savaşmak yerine sakinleşmeye

iter. Son olarak, eğer bir şeyden

bilmediğiniz için veya yanlış

yapacağınızı düşündüğünüz için

korkuyorsanız, şöyle düşünmeniz

faydalı olacaktır. “Yanlış bir şey

veya hata yapmam sadece bana

daha fazla tecrübe kazandırır”.

Kendinizi olumsuzca

şartlamamanız gerekir çünkü bu

şekilde rahatça yapabileceğiniz

şeylerde bile sadece yeterli

olmadığınızı düşündüğünüz için

başarısız olabilirsiniz. Yani

aslında korkuyu ilerletmek de,

yok etmek de tamamen sizde

başlayıp son bulan bir konudur.

Astroloji

Oğlak (22 Aralık - 20 Ocak)

 
Bu ay kendin hakkında harika

hissedeceksin Oğlak burcu. Özgüvenin

artacak ve sonunda yapmak istediklerini

yapabilecek duruma geleceksin. Ekim

ayında yaptığın hatalardan ders almış ve

hangi yönlerini geliştirmen gerektiğini

bildiğinden bu ay onlara odaklanabilirsin.

Biraz gizlilik de bekliyor seni. Kasım

ayında bazı şeyleri gözden uzak

yapacağından güven kaybı yaşayabilirsin

ama dikkatli olup bunun ilişkilerine zarar

vermesine izin vermemelisin. Sana verimli

bir Kasım ayı diliyoruz Oğlak burcu.

 

Kova (21 Ocak - 18 Şubat)

 

Bu ay boyunca kendi değerlerine ve

etrafındakilere odaklanmak isteyeceksin

Kova burcu. Geçen ay yaşadığın sorunları

arkadaşlarına ve ailene danışarak çözmeye

çalışmalı ve gayret göstermelisin. Biraz

stresli bir ay olacak gibi gözüktüğünden

her zaman kendi değerlerini hatırlamalı

ve   asla pes etmemelisin. İkili

diyaloglarına ve  ilişkilerine özen gösterip

karşındakini kırmamaya dikkat etmen

gerekiyor. Bu ay seni, etrafındakilere

dikkat etmen açısından biraz zorlayacak.

 

Balık (19  Şubat - 20 Mart)

 

Kasım ayında kendin hakkında iyi

hissedeceksin Balık burcu. Gözün aydın!

Bu ay boyunca kendinden gurur duyacak

ve kendini tatmin etmeyi başaracaksın.

Etrafındakilerle beraber kendine de

güvenmeyi öğreneceksin. Kendi sınırlarını

yıkıp hiç yapmadığın şeyler yapmaya

başlama vaktin geldi sonunda. Bazı

insanlar olacak ki seni geride tutmak

isteyecekler ama senin onları aldırmadan

devam etmen gerekiyor. Balık burcu tam

gaz ileri!

 

Koç (21 Mart - 20 Nisan)

 

Bu ay seni kesin cevaplar bekliyor. Çözüm

üretmekte ve doğru olana odaklanmakta

hiçbir sorun çekmeyeceksin. Düşüncelerini

gerçekleştirmek için tüm koşullar hazır.

Önünde hiçbir engel yok. Yeteneklerini

insanlara gösterebilecek hatta      takdir

edileceksin. Ama dikkat et, bu

yeteneklerin ortaya çıkmasıyla bir takım

kıskançlıklar da ortaya çıkabilir. Tedbirli

ve dikkatli olmalısın. Gözün açık olsun Koç

burcu, tehlikeli sularda yüzmen

gerekebilir.

 

Mina Şakarcan'21
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Sınav haftasına günler kaldı. Aramızda

bu haftayı bir kaç kez tecrübe etmiş

olanlar da var, liseye yeni gelmiş olan

dokuzuncu sınıflar da. Bu haftalar

yoğunluğu açısından zaman zaman hiç

bitmeyecekmiş gibi gelebilir. Eğer bu

haftaları biraz daha verimli ve kolay

geçirmenin yollarını arıyor ya da

ipuçları istiyorsanız okumaya devam

edin. 

 

Zorlandığınız derslerin 

öğretmenleri ile iletişime geçin.

Birçok öğrenci öğretmenlerinden

kaçacak yer arıyor, olabildiğince az

iletişime geçmek için elinden geleni

yapıyor. Derslerle ilgili bir sorununuz

varsa, konuları yetiştiremiyorsanız ya

da anlamadığınız bir konu varsa

öğretmenlerinize sormaktan

çekinmeyin. Fikir alın, zorlandığınızı

kabul edin, faydasını göreceksiniz.

Her ne kadar sınav haftasına yakın

tarihlerde öğretmenler de dolu olsa da

size yardımcı olmak için ellerinden

geleni yapacaklarından şüpheniz

olmasın. Tek yapmanız gereken

onlarla konuşmak veya mail yolu ile

iletişime geçmek. 

 

Sınavdan önceki son dersi asla

kaçırmayın. 

Sınavdan önceki son derste sınıfta

olup sınav hakkındaki sorularınızı

öğretmeninize sormanız çok önemli.

Öğretmenler genellikle sınavdan

önceki son derste sınavın neye

benzeyeceği, çalışırken hangi

konulara ağırlık verilmesi gerektiği

gibi kilit konularda pek çok bilgi

verirler. Bu bilgiler, sizin sınava

hazırlığınızda kılavuz görevi

görecektir.

 

Classroom’daki çalışmaları 

tekrardan çözün. 

Sınavlardaki sorular genellikle verilen

ödevlerle, classroom’a koyulan

çalışmalarla benzerlik göstermektedir.

Sınavdan önce bu çalışma kağıtlarının

hepsini tekrardan çıktısını alıp çözmek

ve yapamadıklarınızı öğretmenlere

sormak size çok faydalı olacaktır.

Çalışmaları okuldaki sınırsız printer

hakkınızdan çıkartabilirsiniz :)

Sınav Ha�tası için Çalışma
İpuçları
Süeda Hallaç'20

Kendinize çalışmak için zaman

tanıyın. Çoğu zaman sınav haftası

gelmeden çalışma masanızın başına

oturamayanlardansanız, kendinize

ekstra stres yaratıyorsunuz. Çalışma

zamanlarınızı bir plana oturtun ve

sınava hazırlığınız için gerekli olan

zaman konusunda gerçekçi

davranarak çalışmaya daha erken

(örneğin, 1 hafta önce ) başlayın.

 

Sabahlamayın. 

Sabahlara kadar çalışmak belki

kendinizi iyi hissettirecektir.

Kendinizi çok çalışmış gibi

hissedecek, çevrenizdekilere

“Sabahladım ben ya”

diyebileceksiniz. Ancak,

sabahladığınızda bir saatten sonra

kafanız yavaş çalışmaya başlar,

öğrendiğinizi düşündüğünüz şeyleri

hemen unutma riskiniz artar ve

kafanız karışabilir. Tüm bunları

yaşamasanız bile ertesi gün sınav

esnasında yorgunluktan kafanızı

toparlayamayacağınız kesin.

Konsantre olabilmek ve

odaklanabilmek için vücudunuzun

uykuya ihtiyacı var. Dinlenmiş bir

şekilde girdiğiniz sınavlarda çok

daha iyi yapacaksınız.

 

Arkadaşlarınızla çalışın. 

Arkadaşlarınızla karşılıklı notlarınızı

paylaşabilir, birbirinize konu

anlatabilir ve birbirinizi test

edebilirsiniz. Unutmayın,

öğrenmenin bir yolu da öğretmekten

geçiyor. Başkalarına ders anlattıkça

hem bildiklerinizi pekiştirirsiniz hem

de arkadaşlarınıza yardım etmiş

olursunuz. Ayrıca, karşınızdakinin

size bilmediğiniz bir şeyler

öğretebileceğini unutmayın! 

 

Düzenli aralar verin. 

Uzun saatler boyunca ve sürekli

çalışmanın daha iyi olacağını

düşünseniz de, bu durum çoğu

zaman üretkenliğinizi ve

verimliliğinizi etkiler. Ders çalışma

önerileri arasında en önemlilerinden

biri de budur: ara vermek. Kendinizi

çalışmaya zorlamanız bazen

bıkmanıza ve dikkatinizin

dağılmasına yol açar ki bunu da

önemli bir sınavdan önce

istemezsiniz. Düzenli aralar vererek

kendi motivasyonunuza katkıda

bulunun.

Astroloji
Boğa (21 Nisan - 20 Mayıs)

 
Bu Kasım ayı senin için biraz karışık

görünüyor Boğa burcu. Aşırı ve gereksiz risk

almaktan kaçınmalı, kararların üzerinde

oldukça durmalı ve gözden geçirmelisin.

Yaratıcılığını kullanmaya başlaman negatif

sonuçları azaltacaktır. Bu ay ilerlemeyi

denemek yerine şu an da olduğun yeri

sağlam hale getirmen, gelecekte işine

yarayacaktır. Onun dışında, seni duygusal

bir dönem bekliyor. Bu ay duygularla dolup

taşacağın için kendini kontrol altında

tutman söz konusu olabilir. Bol şans dileriz.

 

İkizler (21 Mayıs - 20 Haziran)

 

İkizler burcu, bu ay kendinle ilgilenebilecek

bol bol zamanın olacak. Kendini gözden

geçirmek iyi bir fikir olabilir. Eski yöntem ve

düşüncelerin üzerine biraz kafa yorman

gerekiyor. Başkalarını anlamak üzerine

harcadığın zamanı ilk önce kendini

anlamaya harcamalısın. Bir tepki vermeden

önce kendi duygu ve düşüncelerini analiz

etmelisin. Kasım ayı senin için tamamen

kendini geliştirme üzerine kurulu olacak.

 

Yengeç (21 Haziran - 22 Temmuz)

 

Bu ay sosyal yaşamın aşırı canlanacak gibi

duruyor. Gözün aydın Yengeç burcu. Çok

aktif ve geleceğe yönelik bir ay olacak senin

için Kasım ayı. Gezegenlerin yardımıyla bu

ay her şey daha net olacak ve kesinlik

kazanacak. Duygularını artık kolaylıkla

insanlara aktarabileceksin ve endişe

duymana gerek kalmayacak. Artık o eski

utangaçlığı ve tedirginliği bırakmanın

zamanı geldi ve geçiyor bile. Kasım ayı

süresince hiç olmadığın kadar sosyal ve

aktif olacaksın. Seni yeni aya güzel

dileklerle uğurluyoruz.

 

Aslan (23 Temmuz -  23 Ağustos)

 

Bu ay yaşadın Aslan burcu, çok şanslı ve

heyecan dolu bir ay seni bekliyor. Ekim

ayında yaşadığın her kötülüğü unutup bu

yeni aya odaklanman gerek. Ekim ayında

arkadaşların ve ailenle yaşadığın sorunlar

çözülecek ve yeniden eskisi gibi olacak. Her

zamankinden daha da hırslı olacaksın bu ay.

Bu hırsını verimli bir şekilde kullanmayı

unutmamalısın, hırsını derslerinde ilerlemek

ve yeni ilişkiler yaratmak için kullanmayı

deneyebilirsin. Buradan sana yeni ay için bol

heyecanlı dilekler gönderiyoruz.
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Hepimizin yazdan kalan pozitif

enerjilerimizi okuldaki

aktivitelerimize de yansıtmaya

çalıştığımız şu günlerde,

okulumuzun bilgisayar ve

teknoloji bölümü HisarCS,

seneye hızlı bir başlangıç yaptı.

Öncelikle HisarCS; programlama,

robotik, girişimcilik vb. birçok

alanlara ilgi duyan insanların

duygu ve amaç birliğiyle

oluşturduğu bir gruptur. Ben, bu

ailenin bir parçası olduğum gibi,

bu sayıda sizlere biraz daha

bizim grubun çalışmalarından ve

içerideki sıcak ilişkilerden

bahsetmek istiyorum. CS

bölümümüz öğrenciler tarafından

yürütülen ve içeride hem

spontane sohbet ve kahkaların

hem de verimli çalışmaların eksik

olmadığı bir yerdir aslında.

Zamanın nasıl geçtiği bir türlü

fark edilmez, çalışmaların

sonuçları gururla takip edilir ama

en önemlisi samimi dostluklar

kurulur.2019-2020 okul senesinin

başlamasıyla CS de çalışmalarına

start’ı verdi. Şimdi bir daha

bakınca, öyle demek tam da

doğru olmayabilir aslında :)

Bazılarınızın da bildiği gibi

Türkiye’nin her sene teknolojik

kalkınmayı destekleme amacıyla

düzenlediği Teknofest’te,

Türkiye’nin dört bir yanından

kabul ettiği takımların arasında

bizim okul yani HisarCS de vardı.

Ağustos itibariyle çalışmalara

başlayan Teknofest grubumuz

otonom araçlar üzerinde çalıştı

ve yarışmadan dereceyle ayrıldı.

Bu proje üzerinde ağırlıklı olarak

çalışan 12’lerimizin şu aralarda

üniversite başvuruları yaklaşıyor

ve yavaş yavaş aktif yerlerini alt

sınıflardaki öğrencilere

bırakıyorlar. Alt sınıflar

demişken, yeni gelen 9’ların da

birçoğu FRC (First Robotics

Hisar CS Okula Nasıl
Başladı?
Emre Başer'22

Competition) için hazırlanmaya

başladılar. Daha Off-Season

aşamasında oldukları gibi 10, 11

ve 12. sınıfların aktardığı

tecrübelerle de çalışmalarını

geliştiriyorlar. Ayrıca, her sene

Nisan gibi düzenlenen farklı

okulların kodlama ve

programlama öğrenmek için

geldiği ‘Hisar Coding Summit’

hazırlıklarına yavaştan başlandı.

7-8 Şubat eğitimler ve 6-7 Mart

yarışma gibi daha yakın bir

tarihte olacak PiWars Türkiye’nin

hazırlıkları ise çoktan başladı.

İngiltere’de başlamış bu

organizasyon, kredi kartı

boyutunda ‘Raspberry Pi’ adı

verilen küçük bir bilgisayar çipini

baz alan bir robotik yarışmasıdır.

Yarışacaklar, sıfırdan Python’da

programlayarak ve kendi

tasarımlarını yaparak bir robot

tasarlarlar. Yarışma diyoruz ama

tabii yarışmadan çok sıcak ve

arkadaş canlısı bir ortam oluyor.

Biz de geçen sene bu konsepti

Türkiye’ye getirdik. Yeterli

imkanları olmayan okulları

okulumuza davet ettik ve

tecrübelerimizi verdiğimiz

eğitimlerle paylaşıp bir de

yarışma düzenledik. Ne de olsa

birbirimizden öğreneceğimiz çok

şey var değil mi? Bu sene de

“PiWars Türkiye”nin ikincisini

düzenliyoruz. Türkiye’ye

getirdiğimiz konseptlerin yanı

sıra, Hisar Coding Summit’in

küçüğünü Selanik’te American

Farm Schools altında da

düzenledik. Sanat ve teknolojiyi

birleştirdiğimiz, Roma’da

düzenlenen, Maker Fair’e katılıp

çeşitli elektronik aletlerin

resmini çizme gibi

çalışmalarımızı da sergileme

şansı bulduk. Uzun lafın kısası,

HisarCS’de sıcak takımızıla

ortaya koyduğumuz işler

bitmiyor. Şimdiden herkese çok

iyi bir yıl dilerim!

Astroloji
Başak (24 Ağustos - 23 Eylül)

 
Of, Başak burcu of. Bu ay cidden biraz

sorunlar yaşayacaksın gibi gözüküyor.

Kararların ve düşüncelerin bir an tepetaklak

olacak gibi. Yakın ilişkilerini biraz elden

geçirsen iyi olacak gibi gözüküyor. En

azından bu ay vaktin var ve rahatlık

çekebilirsin. Bir kaç gizem üzerine derin

araştırma yapmakta yarar var sanki.

Merkür’ün retrosu biraz canını sıksa da

keyifle araştırma ve   kendi geliştirme

yolunda ilerleyebileceğin bir aya girmek

üzereyiz. Sana önümüzdeki ayda bolca

gelişim ve  mutluluk diliyoruz.

 

Terazi (24 Eylül - 22 Ekim)

 

Hayatında yeni bir sayfa ve yeni bir dönem

başlayacak. Kararlarını şekillendirmek ve

olayların gelişimine yön vermek istemen çok

doğal olacak. Verdiğin kararların doğruluğu

ve yanlışlığı çok bariz bir şekilde ortada

olacağından yaptığın hatalardan ders

alabileceksin. Bu ay elinde bulunan iletişim

gücün sayesinde bozulan bazı ilişkilerini

düzeltebilecek ve yeniden o yakınlığı

sağlayabilecek duruma geleceksin. Bu

ilişkileri düzeltmekle kalmayıp yeni ilişkiler

de yaratacaksın. Sana bu yeni ayda bolca

şans ve mutluluk diliyoruz.

 

Akrep (Ekim 23 - Kasım 22)

 

Senin ayına geçtik. Hisar’ın Sessi ekibi

olarak doğum gününü kutluyoruz. Senin

zamanın yaklaşıyor. Çok yakında

muhteşemliğini gösterme şansı bulacaksın.

Kasım ayında çok heyecanlı ve ilginç olaylar

seni bekliyor. Fakat şunu aklında tut, bu

Kasım ayında karar vermekte ve ilişkilerinde

biraz güçlük çekebilirsin. Kasım ayında

güvensizlik yaşaman çok doğal olacak ama

bunun seni geride tutmasına izin vermeden,

çok güçlü bir şekilde hayatına devam

etmelisin.

 

Yay (23 Kasım - 21  Aralık)

 

Yine bu ay da dopdolu hırsınla devam ediyorsun

gibi gözüküyor. Biraz şu hırsına ve rekabetçiliğine

ara verip bir ‘’OH!’’ çekmeyi düşünsen iyi olabilir

aslında. Okul ve aşk hayatında birkaç küçük

sıkıntı çıkabilir ama onların üstesinden iraden ve

azminle çok güzel bir şekilde geleceksin.

Hayattan korkmaktan vazgeçmen lazım, biraz

kendini rahat bırakmalı ve anın tadını

çıkarmalısın. Kasım ayın çok rahat geçecek, bu

yüzden seni tebrik ediyoruz.
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Biliyorsunuzdur ki bu sene okulumuzda The Writing Center açıldı. Öğrenciler, hatta bazı öğretmenler dahi buranın

amacını yazı yazmak olarak tanımlasa da Writing Center’ın amacı bu değil. Bu yenilikçi mekanın amacı biz öğrencilerin

her türlü yazı çalışmasına destek olmak ve yardım etmektir.

 

The Writing Center'ın amacı:

- Hisar öğrencilerine yazı yazmakta destek olmak,

- SAT ve benzeri sınavlarda yardımcı olmak,

- Destek sağlayacak öğrencilerden oluşacak bir ekip yaratmak,

- Yazı yazmayı arttırmayı hedefleyecek yarışmalar, yaratıcı yazı grupları ve etkinlikler düzenlemektir.  

Yazınızın hangi aşamasında olursanınz olun, Writing Center’a gidip destek alabilirsiniz. Rapor, üniversite başvurusu,

şiir, kısa hikaye, lab report veya  IELTS için hatta daha yazıya başlamamış dahi olsanız fikirlerinizi oluşturmak için gidip

destek alabilirsiniz. Tek yapmanız gereken ise randevu almak.

 

Writing Center sene başından beri çok fazla etkinlik düzenlemiş ve destek olmaya da başlamıştır.Yaptıkları

bazı aktiviteler:

- 12. Sınıflara üniversite başvurularında yardımcı olma, 

- 11 ve 12. Sınıflar için SAT ve PSAT çalışmaları yapma,

- 9, 10, 11 ve 12. Sınfılara yazı projelerinde destek olma,

- AP İspanyolca sınıfıyla yazma çalışmaları,

- Felsefe bölümüyle bir yarışmaya hazırlanma,

- Fen ve Sosyal bölümleriyle ise ortak bir çalışma planı hazırlamak.

 

Writing Center'dan randevu almak için;

Hisarnet sayfanıza giriş yaptığınızda orada randevu al kısmı göreceksiniz. Oradan randevu aldıktan sonra çalışmanızı

writingcenter@hisarschool.k12.tr adresine mail atmalısınız ki size destek olacak kişiler önceden hazırlık yapabilsin.

Writing Center B blokta 2. Kattadır.   Ayrıca, eğer ders saatinde randevu aldıysanız ders öğretmeninizden izin kağıdı

almayı da unutmayın!

 

 

The Writing Center
Berra Öztürk'21

Kremalı Kahvenin İçindeki Şeker’den Küçüğüz

7 Ekim tarihinde Dünya’nın en prestijli ödülleri olan ve Alfred Nobel adına birçok

dalda yenilikler ve farklılıklar yaratmış bireylere verilen Nobel Ödülleri, 2019 yılı

sahiplerine Norveç, Oslo’da yapılan törenlerle ulaştı. Her disiplinde, azim ve

kararlılıkla insanlığa katkı sağlayan insanların tümü çığır açıcı değişimler

getirmiştir. Fakat bunlardan en çok ses getirenler Fizik ve Barış dalındaki

kazananlar olmuştur. Bu yıl Nobel Fizik ödülü “Evrenin Evrimi ve Dünya’ nın

Kozmostaki Yeri” başlığı altında verildi. Ödülün ilk yarısını alan iki bilim adamı,

Michel Mayor ve Dioliez Quelos, Güneş Sistemi’nin ötesindeki bir gezegeni

keşfetmiştir. Aslında çalışmaları 1995 yılındaki uzak gözlem araçlarıyla başlamıştır.

Bu araç sayesinde ilk defa Güneş Sistemi dışındaki bir gezegenin varlığı

kanıtlanmıştır. Pegasus 51 adı verilen bu gezegenin keşfi binlercesinin başlangıcı

olmuştur. Nobel Ödül töreninde Fizik dalının konusu bir örnek üzerinden

açıklanmıştır. Evren’in bir bardak kahve olarak düşünelim. Kahvenin içine biraz

eklediğimiz krema, “kara madde” olarak adlandırılır. Bardağın içine birkaç zerre

şeker attığımızda, “normal madde” dediğimiz kısımı gözlemlemiş oluruz.

Samanyolu Galaksi’sinin, Güneş Sistemindeki Dünya’nın üzerinde bulunan biz

insanlar şeker taneciklerinin içinde çok küçük bir yer kaplıyoruz. Öte gezegenlerin

(Exoplanet) varlığı uzun süredir bir teori olarak birçok bilim insanının araştırma

konusu olmuştur. 1995 yılında icat edilen bu gözlem aracı ile 24 yıllık bir birikim

sonucu   4 binden fazla gezegenin varlığı kaydedilmiştir.  Fizik Ödülü’nün ikinci

yarısı ise Princeton Üniversitesinde akademisyen olan James Peeble, fiziksel

kozmoloji konusunda teorik keşfiyle almıştır. Fakat bu konunun açıklanması

oldukça zordur çünkü Peeble’ın ulaştığı sonuçlar kahveye eklediğimiz kremayla

ilgilidir.

İpek Sayıner'21

@hisar_writingcenter’ı

 Instagram'dan takip etmeyi

unutmayın!!
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Malzemeler:

275 gram oda sıcaklığında tereyağı

1 su bardağı esmer şeker

1 çay bardağı beyaz şeker

1 adet yumurta1 çay kaşığı karbonat

1 tatlı kaşığı vanilya özütü (ya da paket vanilin)

½ çay kaşığı tuz

2,5 - 3 su bardağı un

200 gram sütlü ya da bitter çikolata

 

Yapılışı:

- Tereyağı ve şekerleri bir kabın içerisine alın. Mikser

yardımıyla kremamsı bir kıvam alana kadar güzelce çırpın.

- Ardından yumurta ve vanilya özütü ekleyerek çırpmaya

devam edin.

- Karbonat ve unu eleyerek azar azar ilave edip mikser veya

spatula yardımıyla karıştırmaya devam edin. Yumuşak kıvamlı

bir hamur elde edin.

- Çikolatalarınızı minik parçalar halinde doğrayın ve kurabiye

hamurunun içerisine aktarıp spatula yardımıyla karıştırın.

Ardından hamurunuzun üzerini streç filmle kapatarak

buzdolabında en az 1 saat, mümkünse 1 gece dinlendirin.

- Ardından çıkarıp bir kaşık yardımıyla veya dondurma kaşığı

yardımıyla şekillendirerek yağlı kağıt serili fırın tepsisinin

üzerine aktarın.

- 180 derecede ısıtılmış fırında 9-11 dakika arası pişirin.

Pişince çıkarıp oda sıcaklığında soğumaya bırakın.

- Soğuduğunda servis edin. Afiyet olsuuuun! (Bu tarifi

kullanarak yaptığınız kurabiyeleri görmek isteriz! Resimlerini

çekip bize mail ya da Instagram DM atabilirsiniz.)

 

Püf Noktalar:

- Vanilya özütü yerine vanilin kullanabilirsiniz. 

- Esmer şeker yerine beyaz şeker de kullanabilirsiniz. 

- Tüm malzemelerinizin oda sıcaklığında olmasına özen

gösterin. Un ve karbonatı eleyerek harca ilave edin. 

- Sert bir kurabiye olmamasına özen gösterin. Hamur kulak

memesi yumuşaklığına geldiğinde (ele yapışmamaya

başladığında) daha fazla un eklemeyin.

- Toparlanmayan yumuşak bir hamur olmalı. Dinlendikçe

kıvamı toparlanacaktır. 

- Damla çikolata yerine normal çikolata kullanırsanız lezzeti

ve kıvamı nefis olacaktır.

- En az 1 saat en ideali ise 1 gün buzdolabında dinlendirin.

İçi Yumuşacık, Dışı Kıtır Kıtır:
Çikolata Parçacıklı KurabiyeKaan Utku Yiğit'20

12'lere bir Mektup

Evet, uzun ve soluksuz bir maceranın

ardından sonunda 12. sınıfa geldik. O

imrenmeler, “son sınıfların yerinde olsam

ne kadar güzel olurdu” demeler geride

kaldı, o son sınıflar artık bizler olduk.

İlginçtir, lise hayatımın ilk gününü asla

unutmam. Sabah saat 8’de okulun giriş

kapısından içeriye girdiğimde önümde

devasa bir kalabalık ve gürültü vardı. Bir

sürü daha tanımadığım insan birbirleriyle

konuşuyor, şakalaşıyordu. Ben de hazırlık

sınavında tanıştığım Deniz’i görüp hemen

yanına gitmiştim. O ilk derste uzun bir

dört yıl geçireceğim sıralara ilk defa

oturdum. Sınıf öğretmenimiz Barış hocayla

oynadığımız “ice breaker”ı ve onun renkli

çorapları daha dün gibi aklımda. O ilk

dersten sonra ise zaman su gibi akıp geçti

ama yerleri doldurulamayacak anılar

edindim: teneffüslerde yaptığımız

ayaküstü konuşmalar, kütüphanede en az

sınava çalışmak kadar yaptığımız (ve çoğu

zaman ses sınırını aştığımız) şakalaşmalar,

öğle teneffüslerinde oynadığımız fakat

sonunda yasaklanan basket oyunlarımız,

otobüste açtığımız ve delice dans ettiğimiz

şarkılar ve daha bu yazıya

sığdıramayacağım birçok aktivite… Peki

artık 12. sınıfa geçmiş olmam tüm bunları

etkiledi mi? Hayır. İş yoğunluğu ve

başvurular her ne kadar zamanımı alsa da

ben hala kalan son aylarımı mümkün

olduğunca güzel geçirmeye bakıyorum.

Sonuçta bu ortamı bir daha nerede

bulacağım, arkadaşlarımı, öğretmenlerimi

ve Hisar’ı Hisar yapan tüm herkesi bir

daha nerede göreceğim? Tüm bunlar bir

sona ulaştığında üzülememeye çalışacağım

çünkü ben Hisar’da çok güzel bir dört yıl

geçirdiğime ve asla bitmeyecek dostluklar

kurduğuma sonuna kadar inanıyorum.

Hem ne demişler: 

“A part of the journey is the end.” :)

Selin Öner'20Dikkat: Okumadan önce peçete almak
isteyebilirsiniz.
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Hisar Sinema Kulübü
Sinema denince insanın aklına şu anda yaşadığımız devirden kaynaklı, alışveriş merkezlerinde gidip

seyredilen popüler kültürün filmleri geliyor. Patlamış mısır ile keyif çatmak herkesin yaptığı bir aktivite.

Peki, sinemanın sadece film izlemek   olmadığını ve daha birçok sanat dalı ile ilişkendirilebileceği biliniyor

mu? Sinemanın başlarda sanat olarak değerlendirilmesi için öncelikle teknik olarak gelişmesi gerekmiştir.

Sinema ilk etapta teknik bir icat olarak yani yeni bir buluş olarak ortaya çıkmıştır. Sinemanın ortaya çıkış

amacının, sanattan ile yakından veya uzaktan   hiçbir ilgisi yoktu. Fakat; ışık, renk, ses, görüntü, makyaj,

kamera, dekor gibi özelliklerin yaratıcı bir şekilde kullanılması ile sinema sanatsal anlamda kullanılmaya

sonradan başlanmıştır. Peki sanat nedir? Sanatın anlatılması, içeriğinin sonsuz derecede çok katmanlı olması

ve dönemden döneme değişiklik göstermesi nedeniyle açıklanması çok zordur. Bundan dolayıdır ki E.H.

Gombrich “Sanatın Öyküsü” adlı kitabında “Sanat adı verilen bir şey yoktur aslında, yalnızca sanatçılar ve

sanat eserleri vardır”der.

 

Okulumuzda, “Hisar Sinema ve Edebiyat” kulübünün öğrencileri Barış Hoca ile geçmiş yıllarda başlanılan

sinemayla ilgili çalışmalara ek olarak çeşitli projeler üretmeye başladı. "Film Maratonu" bu projenin

ayaklarından sadece biri.   Proje, herkesin katılabileceği ve her öğlen teneffüsünde (12.55-13.10)

gerçekleşen, film gösterimleri ile Hisar öğrencilerinin ve öğretmenlerinin   sinemaya bambaşka bir açıdan

bakmalarını hedefliyor. “Haftanın Filmi” o haftanın başında, okulun koridorlarında asılı olacaktır.

 

Şimdiden çok  keyifli seyirler diliyor, ve hepinizi sinemanın yaratıcı dünyasına bekliyorum...

Derin Mirza'23

Lise, ve özellikle 11. ve 12. sınıf öğrencilerinin zamanlarını en efektif ve planlı şekilde kullanmaları gereken yılları. Bu köşe,

Hisarın Sessi olarak bizim size bu süreçte yardım edebilmemiz için var. Her ay bir check-list yayınlayacağız. SAT,

IELTS/TOEFL ve AP’lere çalışırken her ayın sayısındaki check-listte maddleri tamamlamanızın çalışmalarınızdan aldığınız

verimliliği arttıracağını ve biraz daha planlı bir rutininiz olmasını sağlayacağını garanti ediyoruz.

 

Kasım Ayı İçin Checklist:

- Aralık SATsine giren arkadaşlar:

- Her haftasonu zaman tutarak 1 tam SAT denemesi çözmeye çalışın. Yanlışlarınızı saptayarak o konular üzerine odaklı

sorular çözün.

 

- SAT sınavını essayle beraber alan dostlar için MÜTHİŞ HABER: Writing Center’daki gözü gönlü güzel tatlı hocalarımız

essayleriniz hakkında size destek olabilir!

 

- AP derslerinin hepsi uzun süreli ve güçlü bir tempoda çalışmayı gerektirir. 

- Ayda en az iki kere işlenen konular için genel tekrar yaptığınıza emin olun. 

 

- Henüz deneme çözmek için çok erken. Konuların bir çoğunu bilmiyor olduğunuz için denemede size hitap eden çok

fazla soru olmayacaktır. Bunun yerine internetten öğrendiğiniz konu üzerine odaklanmış ünite testleri bulabilirsiniz.

Tabii öğretmenlerinizin verdiği ödevlerden zamanınız kalırsa :)

 

-IELTS/TOEFL’ın her bölümü için çalışma düzeni biraz farklı olacaktır. 

- Speaking ve listening için reading ve writing kısımlarına çalıştığınızdan farklı şekillerde çalışmanız gerekebilir. 

- Her öğretmen gibi şu klişe lafı bende söyleyeceğim: İngilizcenizi geliştirmenin en iyi yolu kitap okumaktır. Kitap

okumak, hem okuma hızınızı, hem de okuduğunuzu anlama özelliğinizi geliştirir. 

 

- Writing kısmı için ÖNCE FORMATI ÖĞRENİN. IELTS/TOEFL sınavlarının writing’deki beklentisi belirli bir

formata uygun yazmaktır. Bunu başarmak için de önce sizden nasıl bir düzende yazmanızın istendiğini öğrenin. 

- Reading için formül basit, ne kadar çok deneme çözerseniz o kadar gelişirsiniz. Yanlışlarınızı saptayarak o

konular üzerine odaklı sorular çözmek yine çok önemli.

 

- Listening’inizi geliştirmek diğer bölümlere kıyasla zor, çünkü bu kısım için ‘çok dinlersen daha iyi anlarsın’ gibi

bir yorum yapamam. Ama kulağınız duyduğunuz bilgilere, bu bilgilerin gelme sırasına ne kadar alışırsa o kadar iyi

bir performans sergilersiniz.

 

- Speaking bana kalırsa çalışması en zor kısım. Ama sorulan soruların örneklerini artık internette kolayca

bulabilirsiniz. Sorular hiçbir zaman çalıştıklarınızla aynı olmayacaktır, ama formatını anlamak iyi bir skor için

yeterli olacaktır. Sorularla aşina olun ve kafanızda, hatta daha iyisi bir tanıdığınızla, cevaplarınızı çalışın. 

 

- IELTS/TOEFL için de her hafta sonu, süreli bir deneme çözmenizi tavsiye ediyorum.

Kasım Ayında Akademik olarak Yapılması Gerekenler
Melis Olcay'20
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Quiz Cevapları Alime Abla
 Yeliz Abla

Gonca Abla

A’lar çoğunluktaysa: Özgür ruhlu ve meraklı bir

insansınız. Dışa dönüksünüz ve aklınızdan çok

duygularınızla hareket ediyorsunuz. Sosyalleşmekte

zorluk yaşamamakla beraber, oldukça hassas bir kişiliğe

sahipsiniz.

 

B’ler çoğunluktaysa: İçe dönük bir kişiliğiniz var ama

sevdiğiniz insanlar için bir şeyler yapmaya her zaman

hazırsınız. Kendinizi nasıl savunacağınızı iyi biliyorsunuz.

 

C’ler çoğunluktaysa: Duyarlı ve merhametlisiniz. Dışa

dönüksünüz ve girdiğiniz her ortamda odak noktası

oluyorsunuz. Çatışmalarda genel olarak tarafsız kalmayı

tercih ediyorsunuz.

 

D’ler çoğunluktaysa: Macera düşkünü ve yaratıcısınız.

İçe dönüksünüz fakat sınırlarınızı zorlamayı ve yeni bir

şeyler denemeyi seviyorsunuz. Açık fikirlisiniz ve

alışılmışın dışında düşünceleriniz var.
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