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Siz arada sırada uğrayın bize!

AYA DAMGA
VURAN SÖZLER:

 

"Kapı açık arkanı dön

ve çık, burada

istenmiyorsun artık." -

Barış Has

"What do you Turks

say?" - Sedat Dağtekin

"İnsanlık iyiye

gitmiyor." - Orhan

Sarıkaya

 

KESİN DİNLEYİN:
- Danser Encore -

Calogero

don't dream it's over-

crowded house 

- Do Re Mi - Nirvana

- En güzel günüm gecem

- Duman

- Killing Me Softly with

His Song - Zhavia Ward

 

BU AY GİDİLMESİ
GEREKEN YERLER:

- Göktürk, Voi

- Eleos Restorant

- Ömer Avni

 
İZLENMESİ GEREKEN

DİZİLER:
- The Office

- How to get Away with

Murder

- Unnatural selection

- Rick and Morty (yeni

sezon çıktı!!!)

-
 

Kar sezonun yaklaşmasıyla

birlikte öğrenciler ve aileleri

kayak yapmak için en uygun ve

en güzel yerleri arıyor. Hala tatil

planınız yoksa çabuk yapmanızı

öneririm Aralık ayına yaklaştıkça

odalar azalıyor, fiyatlar da

oldukça yükseliyor. Tatil reklamı

gibi duyulmamaya çalışarak size

birkaç yer önerisi yapmak

istedim. Kayak ve board yapmayı

çok seven bir aileden geldiğim

için, her sene ailemle gitmeye

çalışırız. Eskiden hep

KARTALKAYA , Bolu’ya

giderdik. Türkiye'deki bazı

pistler, Avrupadakiler kadar

güzel ve uzun olmamalarına

rağmen çok eğlenceli

olabiliyorlar. Kartalkaya 12  piste

sahiptir. Kartal Otel, Kaya

Palazzo gibi bilindik oteller

oldukça uygun fiyatlara

sahiptirler. Benim kaymak

dışında en zevk aldığım aktivite

kesinlikle tepede ailem ve

arkadaşlarımla sıcak çikolata

içmek. Bunun yanında, eğer

kayak kaymaya veya board

yapmaya yeni başlayacaksanız,

oldukça fazla ders seçeneğine

sahipsiniz. Bursa’da ULUDAĞ

oldukça sevilen bir yer. Bursa’da 

 

yaşayan birçok insan günübirlik

veya hafta sonu için oraya

gitmektedir. Ağaoğlu, Grand Yazıcı

ve Monte Baia otel en bilindik

otellerden üçüdür. Erciyes,

Kayseri veya Sarıkamış, Kars’a hiç

gitmememe rağmen ikisi de kayak

tatilinizi güzel bir şekilde

geçirebileceğiniz yerler. Geçen

sene kayağa Türkler tarafından

çok iyi bilinen ve gidilen Bansko,

Bulgaristan'a gittim. Türkler

tarafından gidiliyor deyince orada

türklerle ne yapacağız demeyin .

Tabii Türk görmemeniz imkansız

fakat onlarca farklı yerden

insanlar geldiğinden çok

eğleneceğiniz ve arkadaş

edineceğiniz kesin. Bansko after

hourları ile bilinen bir yer. Her

kayaktan sonra bir program ve

eğlence var. Tek problem otellerin

pistlerde olmaması. Bir tek

Kempinski oteli pistin hemen yanı

başında . Dağın tepesine

çıkabilmek için ya araba ile ya da

shuttle ile birlikte çıkmanız

gerekiyor. Kalabilmek için oldukça

fazla otel var ama size bir tavsiye;

eğer 5-6 kişilik bir grup ile

kalacaksanız ev ve araba

kiralamanızı öneririm. Eğer

ailecek gidicekseniz, turizm 

şirketlerine bakmayı unutmayın,

çoğunlukla daha uygun fiyatlı. En

eğlendiğimi söyleyebildiğim

kayak tatilim Avusturya Zell am

See'di. Kayak kiralamanın

nispeten ucuz olduğu bir yer

Avusturya. Çok güzel bir yönü de

kayabilmek için aldığın kart

bittiğinde, makinelere okutup ne

kadar km kaydığına ve nerelerde

kaydığına bakabiliyorsun.

Gereksiz gelebilir ama babamla

gittiğimizde iddiaya girmiştik ve

bayağı da eğlenmiştik açıkçası

çünkü iddiayı ben kazanmıştım.

Avusturya’nın diğer güzel bir

yönü ise hava hep açık, evet

soğuk ama hep önünü

görebiliyorsun. Orada ailem ve

aile arkadaşlarımızla şale

kiralayıp kaldık ve inanılmaz

eğlenceliydi. Tek problem

aldığınız ski pass’in oldukça

pahalı olması, bu soruna dikkat

etmeniz gerekebilir. Hayatımda

ilk yurt dışına gittiğim kayak

tatili Bosna Hersek,

Jahorina’ydı. Burada oteller

çoğunlukla dağların tepelerine

yerleştirilmiş çünkü tepeye

çıkmak oldukça zaman alıyor.

Otel veya kalmak için ev bulmak

oldukça kolay. Size bir öneri;

dönerken veya geldiğiniz gün

Saraybosna eski şehrini gezmek

ailecek yapılacak çok güzel bir

aktivite. Almanya, Fransa veya

İsviçre'de hiç kayağa

gitmememe rağmen başka

mevsimlerde kayak merkezlerini

sıkça gördüm. Bu üç ülke tesis,

kayak ve board konusunda

oldukça gelişmiş . Türkiye’ye

göre daha yüksek fiyatlara sahip

olmasına rağmen pistlerde,

konaklamalarda ve yemeklerde

olan kalite farkını anlıyorsunuz.

Son olarak, ben bu seneki kar

tatilini Gürcistan’da

geçireceğim. İlk kez Avrupa ve

Türkiye dışında bir yerde.

Tatilimle ilgili deneyimlerimi

daha sonraki yazılarımda size

iletmekten keyif alacağım, hiç

merak etmeyin.
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GRETA THUNBERG
ZAMAN YOLCUSU MU?

SAYFA 9

FUTBOL HİSAR'A
DÖNÜYOR!!!

SAYFA 7

EN YENİ TRENDLER

SAYFA 11
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ASTROLOJİ:
SAYFA 8

Ayşe Çelebi'22

Türkiye’nin İlk ve Tek Rehber Köpek Hareketlilik
Eğitmeni: Burcu Bora

Hisar Mechatronics Robotik ve Mühendislik takımları Techno

Tigers, Mechaminds, Hemlock ve Hestia, 16-17 Kasım’da

Nişantaşı Üniversitesi’nde gerçekleşen VEX Robotics

Competition İstanbul turnuvasına katıldı. 24 takımın katıldığı iki

gün süren turnuvada sıralama turlarında büyük başarılar

gösteren 4 takımımız da final turlarına katılmaya hak kazandı. 

 

Hestia ve Mechaminds çeyrek finale, Hemlock yarı finale ve

Techno Tigers final maçlarına kadar yarıştı. Turnuva sonunda

Techno Tigers ‘Tournament Finalst’, ve Mechaminds ‘Design’

ödülünü aldı. Dört takım turnuvada yarışırken, öğrencilerimiz

Melis Olcay ve Emrecan Aydoğmuş turnuvanın

organizasyonunda görevlilerdi. Melis, Robot Education and

Competition Foundation Etkinlik sorumlusu, Emrecan ise

turnuvanın teknik sorumlusuydu.

Görme engellilerin hayatlarında iki göz

olan, onlara günlük hayatlarında eşlik

etmek amacıyla yetiştirilen rehber

köpekler (guide dogs) kulağımıza pek

tanıdık gelmiyor; çünkü ülkemizde,

İngiltere gibi bu konuya yüksek

derecede önem veren ülkelerin aksine,

yalnızca 5 adet bulunmakta. Bu

sayımızda; 2014 yılında görme engelli

Av. Nurdeniz Tunçer ve eski İngiltere

Büyükelçisi Richard Moore’un eşi görme

engelli Maggie Moore önderliğinde

kurulmuş Rehber Köpekler Derneği’nde

yer alan, aynı zamanda Türkiye’nin ilk

ve tek rehber köpek eğitmeni olan

Burcu Bora ile röportaj yaptım.

Ülkemizde görme engelliler için

farkındalık çok düşük ve onların

hayatlarını kolaylaştıracak kanun ve

altyapılar bulunmuyor. Bu röportajın

sizleri bilgilendirmenin yanı sıra,

gönüllü bakıcı aile bulunmasında da

faydalı olacağını umuyor, keyifli

okumalar diliyorum.

 

Önce sizi tanıyalım.

Adım Burcu Bora. Bilgi Üniversitesi’nde

sosyoloji okuyorum. 2015 yılında gönüllü

olarak derneğe üye oldum. 2016 yılında

rehber köpek hareketlilik eğitmeni olan

Alan Brooks tarafından görme

engellilere yönelik hareketlilik eğitimi

aldım. 2019 yılında da İrlanda'da Rehber

Köpek Okulu’nda çalışan eğitmen Ken

Brydon ile tanıştım. Kendisinden otizm

gibi çoklu engelli çocuklara yönelik

servis ve terapi köpeği eğitiminin yanı

sıra görme engelliler için olan rehber

köpek hareketlilik eğitimi aldım. Ayrıca,

iki hafta İngiltere’de yavru köpek ve

gönüllü bakıcı aile eğitimi aldım.

 

Rehber köpek nedir, ne amaçla

yetiştirilir?

Rehber köpek, görmeyen bireylerin

yolda düzgün ve rahat yürümesini

sağlayan, eğitilmiş,   havlamayan

köpeklerdir. Özel olarak seçilirler.

Şecereli köpeklerdir. Amaçları, görme

engelli insanların güven ve

bağımsızlıklarını arttırıp

sosyalleşmelerini ve hareketliliklerini

sağlamaktır.

 

Rehber köpek yetiştirme

prosedürünü anlatır mısınız?

Ülkemizin coğrafi koşullarına göre

sadece Golden Retriever ve Labrador

ya da bu iki cinsin karışımı olan

köpekler rehber köpek olmaya uygun.

Yavrularımızı seçtikten sonra, 6-8

haftalıkken gönüllü bakıcı ailelere

veriyoruz. Gönüllü bakıcı ailelerimize

de test yapılıyor. “Otur, yat, bekle”

komutları öğretilmesi isteniyor.

Yavrunun evde ve dışarıda nasıl

sosyalleşmesi gerektiği öğretiliyor.

Ortalama 1 yıl süren; koltuğa

atlamama, yemek çalmama ve tuvalet

eğitimi gibi eğitimler gönüllü bakıcı

aileler tarafından verildikten sonra

rehber köpek hareketlilik eğitimine

başlanıyor ve bu da 3-6 ay kadar

sürüyor. Köpekler, benimle veya

diğer eğitmenlerle birlikte, “harness”

yani görev tasması ile birlikte

yürüyüş yapıyor, kaldırımda durma

gibi temelleri öğreniyor. En son 

aşamada ise, görme engelliler ile

eşleştirme süreci başlıyor. 

 

Görme engelli bireyler ile

yetiştirilen rehber köpekleri nasıl

eşleştiriyosunuz? Kriterler neler?

Bu süreçte; görme engellinin boyu,

kilosu, hareketliliği, kuvveti gibi

hususlar göz önünde bulundurularak

uygun karakter ve fiziksel özelliklere

sahip köpekler ile eşleştirmeler

yapılıyor. Rehber köpeğin ve eşlik

edeceği görme engellinin yürüme hızları

da bu konuda önemli bir faktör.

 

Bu konunun şu anda ülkemizdeki

halinden bahsedebilir misiniz?

Ülkemizde bu konuyu teşvik edici

kanunlar mevcut mudur?

Ülkemizde şu an bu konuya yönelik bir

kanun bulunmamakta ancak getirilmesi

için çok uğraşıyoruz. Bunu Nurdeniz

Hanım’la birlikte yapmaya çalışıyoruz.

İnsanların farkındalığını artırmak için

daha çok rehber köpek olması

gerekiyor, daha çok rehber köpek için

ise daha çok gönüllü bakıcı ve yavruya

ihtiyacımız var. Bu sebeple, gönüllü ve

eğitmen olmak isteyenlere her zaman

açığız. Türkiye’de 5 adet rehber

köpeğimiz bulunuyor ve bu 5 köpeğimiz

görme engelliyle birlikte hayatlarını

sürdürüyor. Bunu daha erişilebilir

kılacak ve gelişmesini sağlayacak

unsurlardan biri kesinlikle insanların

bilinçlenmesi. Rehber köpeğin ne

olduğunun bilinmesi ve toplumda ne

kadar fazla görme engelli olduğunun

farkında olunması gerekiyor çünkü

görme engellilerin günlük yaşamda

bağımsızlığı ve konforlu bir şekilde

yaşamlarının sağlanması çok önemli.Robotikten Gelişmeler
Melis Olcay'20
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Kasım ayındaki ara tatil

hepimizin sınavlardan sonra

güzel bir ara ile kendimizi

toparlayabildiği kısa ama iyi

kullanılırsa bir o kadar da

eğlenceli olan bir hafta. 11.

sınıfa yeni geçmiş bir öğrenci

olarak ne yazık ki 7 Aralık’ta

olacak felaketlerin felaketi SAT

sınavı için deneme testi

çözmekten ben hiçbir şey

yapamadım ama sağolsun ki

canım arkadaşlarım sayesinde

Winter Wonderland’ e gitmiş

kadar oldum. Bu tatil şehir

dışına veya yurt dışına gidenler

kadar İstanbul’da kalıp

çalışanların, uyuyanların ve

İstanbul’da gezenlerin olduğunu

görünce Kasım tatillerinde Hisar

öğrencilerinin neler yaptıklarını

ve nasıl vakit geçirdiklerini çok

merak ettim Birkaç öğrenciye

neler yaptıklarını sordum.

 

Selin Karaca: 

Tatilin ilk haftasonu arkadaşım

Venis ile Şile’ ye gittik. Sınav

haftasından sonra bu tatil bizim

için güzel bir araydı. Şile çok

güzel ve doğanın korunduğu bir

bölgeymiş. Çok güzel vakit

geçirdik.

 

Yağız Çağlar: 

Bacağımdaki kas yırtıldığı için

her sabah 7.30'da kalkıp fizik

tedaviye gittim. Bir de motor

kursuna başladım. Ehliyet

inşallah iki aya geliyor.

 

 

Selimcan Paydaş: 

Tatilde her gün sabah 8:00-10:30

ve akşam 17:00-19:00 arası

antrenmandaydım. Bu yüzden tatil

kısa geçti denemez. Aksine çok

yorucu ve uzun geçti. Normalde

de yoğun antrenmanlar var, fakat

bu hafta tatil olduğu için ekstra

yoğun bir program içerisindeydik.

Yani kısacası tatil benim için

normalden daha yorucuydu

denebilir.

 

Ata Mutluşan: 

Bu tatil benim için unutulmazdı

çünkü hayatım en sıkışık

programlı, en yoğun tatiliydi.

Babamla 6 gün içerisinde sırasıyla

Hatay, Saraybosna, Gaziantep,

Belgrad, Gaziantep, ve Konya’ya

gittik. Tüm yerlerin ayrı ayrı

güzellikleri vardı ve hepsi çok

hoşuma gitti. Tüm şehirlerde farklı

farklı aktiviteler yaptım ve

mükemmel yemekler yedim ve bu

da turun en güzel kısmıydı :)

 

Semih Aldiş: 

Istanbul. Dizi. Uyumak. Ev. Ben

tatilimi İstanbul’ da geçirdim.

Birçok arkadaşımla buluştum,

derslere de azıcık da olsa zaman

ayırmayı başardım. İstanbul'da

kalmam sebebiyle benim için

durgun bir tatildi fakat

arkadaşlarım sayesinde neredeyse

Londra’ya gitmiş kadar oldum.

 

Dilara Zaimoğlu:

Bol bol uyudum ve ders

çalışmadığım için bol bol

yakındım. İstanbul dışına Pazar

günü çıktım, onun dışında bir

hafta burada arkadaşlarımla

buluştum. Başvurularımla

ilgilendim; herkese tavsiye

ederim, çok keyifli.

 

 

 

 

Deniz Uzun: 

Ben bütün tatil uyudum ve

15.00’den önce uyandığım bir

gün olmadı. Bir tek 16-17 Kasım

tarihlerinde Nişantaşı

Üniversitesi’ndeki VRC

turnuvasına katıldık.

Takımlarımızdan Mechaminds

‘Design’ ve Techno Tigers

‘Tournament Finalist’ ödüllerini

alarak Türkiye Şampiyonası’na

katılmaya hak kazandı.

 

Dide Karaevli: 

Tatilde ailemle Paris'e gittim.

Müze gezdim,   alışveriş yaptım,

çok güzel yemekler yedim.

Paris'te olan iki tane

arkadaşımla buluştuk. Gittiğim

müzelerden Orsay Müzesi çok

güzeldi. Van Gogh, Monet gibi

bir sürü ünlü ressamın resimleri

vardı. Aynı zamanda Laduree’ de

makaron yemek ve Louvre'un

bahçesinde vakit geçirmek çok

zevkliydi.

 

Mercan Ulutaş: 

Tatilde ne yazık ki SAT sebebiyle

yurtdışına tatile gidemedim,

burada kalıp çalıştım.

Arnavutköy’de Coni&co diye

inanılmaz güzel bir restorant

açılmış. Arkadaşlarımla oraya

gittim, kesinlikle tavsiye ederim.

Aynı zamanda TEGV’ in çocuklar

için yaptığı ara tatil etkinlikleri

vardı. Orada gönüllü olarak

çalıştım. Zaten sürekli olarak

gittiğim için kendi sınıfımla

ilgilendim. Bir de bir takım yeni

sergiler vardı onları gezdik 

arkadaşımla. Neredeyse her

yere Martı ile gidip geldim,

havalar çok soğuk olmadığından

en güzel ulaşım biçimi bence

martı ya da bisiklet.

 

Sera Göksal: Ben tatilde

arkadaşlarımı ve abimi ziyaret

etmek için California’ ya gittim.

Eskiden California’da yaşadığım

için oradaki arkadaşlarımla

görüştüm. Bir arkadaşımla

Jeremy Zucker’ ın konserine

gittik ve gerçekten çok zevkliydi.

UC Berkeley’ de abimi ziyaret

ettiğimde onun derslerine

girerek kampüsü ve öğrenci

hayatını daha yakından tanıma

fırsatım oldu. Ayrıca Stanford’a

kampüs gezisi için gittim ve

okulumuzdan geçen yıl mezun

olan bir Stanford öğrencisi ile

görüştüm. Birkaç günümü de

California'nın Belvedere şehrinin

eski belediye başkanı ile

geçirdim. Onla senatoya aday

olan demokrat bir aday için

düzenlenen bağış etkinliğine

gittim. Tatilimin en güzel kısmı

eski arkadaşlarımla San

Francisco’da “Marin Headlands”

adlı lokasyona giderek meşhur

gün batımını izlemekti.

Renkli Hisarlıların Renkli
Tatilleri

Tatilde Semih Aldiş evde ve mutlu....

Elif Ramazanoğulları: 

Kasım tatilinde ailecek Paris'e

gittik. Birlikte müzeleri, tarihi

yerleri ve Paris’in meşhur

noktalarını gezdik. Çok yoğun

geçen sınav haftasından sonra,

tatil abim Ömer'e ve bana çok

iyi geldi ve çok eğlendik.

Günümüzün çoğunu Paris

sokaklarında gezerek ve güzel

restoranlarında yemek yiyerek

geçirdik. Ziyaret ettiğim en

güzel şehirlerden biri olan

Paris kesinlikle tekrardan

gitmek istediğim şehirler

arasında.

 

Eto Pekuysal: 

Ben ara tatilde

İstanbul'daydım. Genelde

evdeydim ve zamanımın

çoğunu dizi izlemekle geçirdim.

Tatilim genel olarak güzel

geçti. Dinlenmek için

yeterliydi.

 

Deniz Öklü: 

Tatil genel olarak çok güzel

ama hızlıydı. Tatilde

İstanbul’da ailem ve

arkadaşlarımlaydım. Burada

kaldığım süre boyunca

yaptığım ilginç şey aslında o

kadar ilginç olmasa da benim

hoşuma giden birçok basketbol

maçı izlemem ve oynamam

oldu. Özellikle Fenerbahçe

maçlarındaydım.
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Defne Bahar'21

İstanbul'da turistik bir gezi

yapanlar da var!!!

Ata Mutluşan tatilde kameralarımıza

yakalandı!



İstanbul’da bir

günlüğüne turist olmak

ister misiniz? 

Yaşadığımız şehirdeki tarihi ve

yaşanmışlıkları hissederek bir

gün geçirmek herkese ara sıra

lazım. Şimdi bir arkadaşınızı,

kardeşinizi, anne babanızı veya

sevgilinizi arayıp önümüzdeki

haftasonu için program

yapmamalarını söyleyin çünkü

birazdan okuyacağınız yazıda

İstanbul’da şimdiye kadar

geçireceğiniz en keyifli gün

programlarını yazacağım.

Güne erkenden başlamak ve gün

boyunca yedikleriniz için

şimdiden yer açmak isterseniz

hemen 6 kilometrelik Belgrad

parkuruna! Yürüyüş sırasında

yerler toprak olduğu için yeni

aldığınız Yeezy’lerinizi,

Alexander McQueen’lerinizi

veya Golden Gooselerınızı

giymeyi tercih etmeyin. Eğer

daha zorlu bir parkuru tercih

ederseniz, parkurun sağ

tarafından başlamanızı öneririm.

Yürüyüş sırasında yalnızsanız en

sevdiğiniz şarkıları dinlemek ve

sanki bir kliptesiniz gibi en

derin düşüncelerinize dalmak

çok keyifli olacaktır. Ama bence

en en keyiflisi yanınızdakiyle

konuşmak veya radyo programı

gibi yanınızdakilerin

konuşmalarını dinlemek.

Yaklaşık 1 saatte biten

parkurdan sonra çıkışta

gördüğünüz meyve suyu

standları sizi cezbedebilir ama

birazdan edeceğiniz inanılmaz

kahvaltı için midenizi

doldurmanızı tavsiye etmem.

Kıyafetlerinizi hemen değiştirip,

Belgrad Ormanı’nın Bahçeköy

kapısından Yeniköy’e gidiyoruz.

Sabah soğukluğunda sahilin

keyfini çıkarmak için gidilecek

gidilecek en güzel ve mütevazi

yerlerden biri Emek. Denize sıfır

serpme kahvaltı. Domatesin

mevsimi değil ama yinede

menemen her zaman güzel, çıtır

çıtır bol kaşarlı bir tost ve çay da

söylediniz mi en güzel kahvaltı

önünüzde. Kahvaltıdan sonra deniz

kenarındaki masanızı bırakmak

istemeyeceksiniz ama daha

yapacak çok şeyimiz var.  Eğer

arabasız geldiyseniz veya

arabanıza çok rahat bir yere park

ettiyseniz yerinden hareket

ettirmenize gerek yok. Bineceğiniz

çoğu otobüs sizi bebeğe

götürecektir. Bebek sahilde küçük

bir kahve molası için indiğinizde

yeni açılan Petra’ya

uğrayabilirsiniz. Rumeli

Kavağındaki vapur iskelesinden

Eminönü vapuruna bindiğinizde

boğazın temiz havasını içinize

çekerek yaklaşık 15 dakikada

Eminönü iskelesine varıyorsunuz.

O meşhur meydanda kuşlar

uçarken karşıya geçerek Mısır

Çarşısında dolaşabilirsiniz.

Baharat ve kuruyemişleriyle ünlü

bu çarşının yanında bulunan

Eminönü'nde ise her şey bulunur.

Pastacılık malzemelerinden, kuş

çeşitlerine; takım elbiselerden,

teknolojik aletlere kadar her detayı

bulabilirsiniz. Buradaki ürünleri

gördükten sonra bir pastane

açmayı veya birine doğum günü

partisi düzenlemeyi çok istemeniz

normaldir. Özellikle ünlü mağaza

ve markalardaki fiyatlarla

kıyasladığınızda inanın ki

alışverişinizde çok seçici

olacaksınız. Henüz

yorulmadıysanız tramvayla

Sultanahmet’te kısa bir yolculuk

yaparak Ayasofya, Sultanahmet

Camii, Arkeoloji Müzesi veya

Topkapı Sarayı’nı gezebilirsiniz.

Kendi şehrinizde turist olarak 

gezmenin keyfi en güzel

Sultanahmet’te çıkıyor bence. Bu

yorucu gezinin ardından çok

acıktıysanız ve tramvaya bile

binecek gücünüz kalmadıysa

Sultanahmet Köftecisine

oturabilirsiniz. Fakat eğer

Atatürk’ün en sevdiği

restoranlardan biri olan, Audrey

Hepburn, Robert De Niro, Kraliçe

2. Elizabeth ve Sarah Jessica

Parker gibi ünlü isimlerin bizzat

gelip yemek yediği Pandelli’yi

de kaçırmamalısınız. İstanbul’un

en eski restoranlarından biri olan

Pandelli saat 5’e kadar açık ve

buradaki türk mutfağının

lezzetini, Konstantinopol’un tarihi

ile harmanlanıyor. Bir de en

köşedeki ve camın önündeki

masaya oturursanız pencereden

dışarı bakarken Atatürk ve

Audrey Hepburn’ün de aynı yerde

oturup Eminönü meydanına

baktığını unutmayın. Yemekten

sonra 22 Aralığa kadar devam

edecek olan Meşher sergisini

görmenizi tavsiye ederim.

Eminönünden tramvayla

Karaköy’de inip Salt Galata’yı

da sakın kaçırmayın ama.

Eskiden bir Osmanlı bankası olan

Salt Galata şu anda ideal bir

çalışma mekanı, restorant ve alt

katında inanılmaz bir sergi var.

Burada kısa bir fotoğraf

çekiminden sonra da İstanbul

Barosunun tam yanındaki

Meşher sergisine girebilir ve

seramik eserlerle

büyülenebilirsiniz. Artık yavaş

yavaş saat ilerlemeye başlamışsa

ama siz daha acıkmadıysanız

Narmanlı Han’daki Starbucks

İstanbul’un bence en iyisi.

Canınız ocakbaşında köz kokan

bir patlıcanlı kebap isterse

Zübeyir’i veya da daha etnik ve

farklı bir kültürün lezzetini

denemek isterse Thai Pera’yı

öneririm. Gününüzü ister kebap

ister curry ile kapatmış olun

umarım yaşadığımız şehrin

güzelliklerini daha sık

hatırlarsınız. Çünkü bazen her

birimizin kafa dağıtacak bir güne

ihtiyacı oluyor.

İstanbul'da Kaybolmak
İpek Sayıner'21
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Tutuklular İkilemi ve Oyun
Teorisi
Emre Başer'22

aza indirilmesinden yola çıkmıştır.

Nash dengesi, bir ikilemde, her

iki oyuncunun da kendileri için en

iyisi olan hareketi yapması

gerektiğini öne sürer çünkü

karşındaki veya herhangi bir

insanın rasyonalitesinin (karar

vermedeki psikolojik etkenlerin)

kesin olarak kestirilmesi

olanaksızdır. İnsan her an farklı

kararlar verebilir ve bireysel

açıdan “oyun masasından” en

optimal sonuçla ayrılmak için

bireyler kendi çıkarını

gözetmelidir. “Ben arkadaşıma

güvenirim.” demek istiyor aslında

insan ama bir insanın kazancının

diğer insanın kaybı olacağı oyun

tabanlarında böyle bir karar

vermek gerçekten zor. Doğruyu ne

kadar yansıttığı tam olarak

bilinmese de, John Nash’in

hayatını anlatan ‘Akıl Oyunları’

filminde oyun teorisinin çıkışının

dört ayrı arkadaşın aynı kişiden

hoşlanmasının  sonucu ortaya

çıktığını söyler. Teorinin temeli,

farklı davranış biçimlerinin ortaya

çıkacak sonucu nasıl etkileyeceği

sorusuyla atılmıştır. Sonuç olarak,

evet, biz bugün sadece bir tane

“oyun” analizi inceledik fakat

günümüz dünyasında bu teori

büyük şirketlerin ekonomik olarak

marketlerde baskınlığını

sürdürmesinden, hayatta yapılan

küçük kararlara kadar çoğu yerde

uygulanabilmektedir. Umarım, bu

yazımla sizlere hayatta yaptığınız

kararlara “farklı bir bakış açısı”

katabilmişimdir.

5

Haberini yapmamızı
istediğiniz bir şey varsa bize

mail atabilirsiniz!
 
 

"Zorluklar var... Pes etmeyin. 
- Erkan Çermik 

Oyun teorisi veya kuramı nedir ne

değildire girmeden önce, sizi

içinden çıkılmaz bir kararsızlığa

sürükleyecek ama ilgi çekici olup

oyun teorisini tamamen anlamanızı

sağlayacak bir örnekle başlayalım:

‘Tutuklular İkilemi’. Varsayın ki

herhangi bir nedenden dolayı suçlu

konumunda olan iki A ve B kişisi

emniyet müdürlüğüne

götürülüyorlar. Aynı suçu beraber

işlemiş olan bu iki insan

tutuklandıktan sonra hiç iletişim

kurmuyorlar ve direkt olarak iki

ayrı sorgu odasına alınıyorlar.

İkisinin bir diğerinin ne

cevapladığından haberi olmaksızın

A ve B kişilerine ayrı ayrı suçu

kimin işlediği sorulur ve alınacak

cevaplara göre yaptırımlar bellidir.

Resimden de görüldüğü üzere, A ve

B kişisi aynı anda birbirlerini

suçlarlarsa ikisi de 5 sene ceza

yerler. Eğer içlerinden biri diğer

arkadaşını korumak için susmayı

tercih ederse ve diğer arkadaş

iftira atarsa, susmayı tercih eden

kişi suçlu olarak 20 yıl ceza alır ve

iftira atan ‘doğruları söylemiş gibi’

olacağından serbest bırakılır. Son

ihtimal ise iki arkadaşın da susmayı

tercih etmesi, ki bu birey açısından

çok riskli bir tercihtir, iki arkadaşa

en az olarak 1 yıl hapis cezası

verilir. Asıl soru, tüm bunları göz

önünde bulundurduktan sonra,

kendinizi ve çok sevdiğiniz bir

arkadaşınızı aynı durumda

düşünün, siz ne yapardınız? Zor bir

seçim olsa gerek, değil mi… Malum

probleme çözüm niteliğinde bir

fikir John Forbes Nash Jr. adlı bir

matematikçiden gelmiştir. Nash'in

Bu ay kantinde ne denemelisiniz?
 
- Çikolatalı poğaça!!!

 

teorisinin adı “Nash

Equilibrium”dur yani bir nevi

stabilitedir. Nash’e göre: 

 

-Tutuklu ikileminde, seçebileceğiniz

iki aksiyon bulunmaktadır: Ya suç

arkadaşınızla işbirliği yapacaksınız,

ya da onu suçlayacaksınız.

 

- Arkadaşınızın işbirliği yaptığını

varsayalım. O zaman, eğer siz de

susarsanız, polis elinde kayda değer

bir kanıt olmadığı ama suçlayacak

birilerine de ihtiyacı olduğu için sizi

de arkadaşınızı da ufak bir cezaya

çarptıracaktır. Lakin, eğer siz

arkadaşınıza iftira atmayı

seçerseniz, bu defa polisin elinde

güçlü bir kanıt olacaktır ve suç

arkadaşınıza yüklenecektir. Siz de,

karakoldan hiçbir ceza yemeden

kurtulabileceksinizdir. 

Matematiksel olarak, -1 kayıp yerine

0 kazanca sahip olacaksınız.

 

- Eğer arkadaşınız size iftira atarsa,

ve siz susarsanız, bu defa tüm suç

size yıkılacak. Ancak eğer siz de

arkadaşınıza iftira atarsanız ,

ikinizin de suçlu olduğu anlaşılacak

ve ceza paylaştırılacaktır.

Matematiksel olarak, -20 kayıp

yerine -5 kaybınız olacak. 

 

En makul strateji susmak gibi

gözüküyor aslında. Ancak, ikisi de

diğerinin stratejisinin farkında değil

ve diğerinin iftira atmayacağından

kesinlikle emin değil, iş ihtimallere

kalmak durumunda oluyor. Fakat

kayıpların ne kadar aza

indirgendiğine bakılacak olursa

iftira atmak en çıkarlı strateji

oluyor. İşte Nash tam da kaybın en

hisarinsessi@hisarschool.k12.tr



1) Okulda nerde takılmayı tercih edersiniz?

a) CS Lab 

b) Çardak

c) Bahçe

d) Yemekhane

 

2) Boş zamanınızda ne yapmayı seversiniz?

a) Dünya’yı değiştirme yolları aramak

b) Alışverişe gitmek 

c) Arkadaşlarla takılmak

d) Spora gitmek

 

3) En sevdiğiniz yemek nedir?

a) Pizza

b) Suşi

c) Hamburger

d) Et

 

4) Aşağıdaki hangi film türünü izlemek istersiniz?

a) Dokümenteri

b) Romantik

c) Bilim kurgu

d) Aksiyon

 

5) Aşağıdakilerden hangi derse girmeyi tercih edersiniz?

a) Fizik

b) Müzik

c) Matematik

d) Beden eğitimi

 

6) En sevdiğiniz Phineas ve Ferb karakteri kim?

a) Vanessa

b) Jeremy

c) Isabella

d) Carl

 

7) En sevdiğiniz renk nedir?

a) Siyah

b) Mor

c) Turuncu  

d) Yeşil

Hisar Ne Dio?
 

Hangi Phineas ve Ferb karakterisiniz?

Mina Şakarcan'21

Cevaplar: 

Sayfa 14
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Evet arkadaşlar bu sene ciddi

bir futbol takımımız var ve

hedeflerimiz büyük. İki senelik

bir aradan sonra özel okulların

katıldığı Dostluklar Ligine geri

döndük. Üç sene evvel

antrenmanın ne olduğunu

bilmeyen, 11 kişilik maça yoldan

adam alıp 10 kişi çıkan, maç

öncesi taktik yerine fıkra anlatan

bir takımdık. Antrenmanlarda

top sektiriliyor ve ligde tek lider

olduğumuz tek kategori kırmızı

kart görmekti. Ancak yeni bir

hocayla, takımla, ve ruhla apayrı

bir Hisar Futbol Takımı ile

karşınıza çıkmak istiyoruz.

Aramıza 11 yıldır Dostluk

Ligi’nde şampiyon olan

Darrüşafaka’nın teknik direktörü

Erdem Hoca’yı kattık. Erdem

Hoca bize daha ilk günden

gösterdiği güven ve sarf ettiği

çabalar ile bizi iyi futbol

oynayarak kazanmaya sürükledi.

Oyunculara gösterdiği önem bizi

gelişmeye motive etti ve

disipliniyle belli bir düzen

oturmasında çok önemli bir rol

oynadı. Bize ise öğrendiklerimizi

sahaya yansıtmak düşer. 

Hedefimiz şampiyonluğa

oynamak ve kapasitemiz oldukça

yüksek. Kaptan Yağız Çağlar

sakat olmasına rağmen

antrenmana geliyor, liderlik

göstermek için elinden geleni

yapıyor. Defansta son adamımız

Can Ruso yaptığı  yansıtıyor

(DİKKAT Sakatlanabilirsiniz!)

Orta sahamızda yardımcı kaptan

ve 10 numara Semih Aldiş attığı

ara paslar ile kalitesini

konuşturuyor. Cem Avigidor

kalede devleşiyor, Mert Akpınar

ise dominant oyununa devam 

 

 

Tereyağını eritin ve çikolataları parçalayıp

içine dökün. 

Çikolatalar eriyene kadar şeker ve yumurtayı

aynı kapta çırpın. Çikolatalı tereyağını

yavaşça karışımın üzerine dökün ve çırpmaya

devam edin. 

Un ve vanilyayı eleyerek üzerine ilave edin ve

spatula yardımıyla tüm malzemeleri güzelce

birbirine yedirin. 

Ardından karışımı fırına girmeye uygun bir

kaba aktarın ve önceden ısıtılmış 160 derece

fırında 30-35 dakika civarı pişirin.

Piştikten sonra 1 saat dinlendirip

yiyebilirsiniz.

Bu tarif benim en sevdiğim tatlı tarifi ve

herkesin denemesini öneririm. Yapması çok

kolay ve harika sonuçlar garanti:)

 

Malzemeler:

- 270 gram bitter çikolata  

- 3 adet yumurta

- 150 gram tereyağı

- 1 su bardağı toz şeker

- 1 su bardağı un

- 1 paket vanilya 

 

Yapılışı:

1.

2.

3.

4.

5.

 

Öneri: Vanilyalı dondurma ve meyvelerle servis

edebilirsiniz. Afiyet olsun!

Emre Salur'20

Futbol Hisar'a
Dönüyor!!!

ediyor. Takımın genç yıldızı

Emre Sayıner gittikçe

iyileşmeye devam ediyor,

Ant Deniz de pasları ve top

sürmesiyle göz dolduruyor.

Dostluk Liginde toplamda 6

takım bulunuyor: Hisar

Eğitim Vakfı, Robert Koleji,

Üsküdar Amerikan, Koç,

Darüşşafaka ve Galatasaray

Fransız Lisesi. İçeride ve

deplasmanda beşer maç

oynayacağız ve okulun

hasret kaldığı kupa için

çalışmalara devam edeceğiz.

Hazırlık döneminde 2 ilçe

müsabakası ve 2 hazırlık

maçı yaptık. Eyüp ilçe

maçlarında 2-1 lik bir

galibiyet ve 6-3’lük bir

mağlubiyet yaşadık.

Hazırlık maçlarında ise

Beyoğlu Tarhan Koleji’ni

Garen Kösedağ’ın golcü

kişiliğini gösterdiği hat-

trick’i ile 4-0 kazandık,

Galatasaray Fransız Lisesi’ni

ise 2-1 mağlup ettik.Seneyi

açılışını 4 Aralık Çarşamba

günü evimizde Galatasaray

Fransız Lisesi ile açıyoruz.

Evimizde galibiyet ile

başlamak istiyoruz ve sizleri

de destek amaçlı 15.30 da

sahaya bekliyoruz. Gelmeniz

bizim için çok anlamlı olur

ve eminim ki desteğinizle bu

yola çok daha güçlü devam

ederiz. Üsküdar Amerikan

200 kişi getirmiş, bize daha

iyisi yakışır.

Enfes Brownie Tarifi

7

Zeynep Defne Çiftçi'24

17 Aralık salı günü
yemekhanede yöresel

mutfak günü!!!
SAKIN KAÇIRMAYIN!

 



Astroloji

 

 

Erkan Çermik: Tabiki. Ben

normalde üniversitede

ingilizce fizik öğretmenliği

bölümünü bitirdim ve fizik

öğretmeni ünvanı ile mezun

oldum. Ondan sonra da bu

konuda master yaptım. Fizik

öğretmeni olarak kariyerime

devam ederken başka neler

yapabilirim diye aklıma sorular

gelmeye başladı. O zaman

Microsoft Sistem Mühendisliği 

kursları açılmıştı. Bu kursların

sonunda da Microsoft’un

düzenlediği sınavlar vardı. O

sınavlardan geçince Microsoft

Sistem Mühendisi ünvanını

kazanıyorsunuz. Bu program

çok hoşuma gitti ve bende

katılma kararı aldım. Bu

kurslara girdim ve gerçekten

de çok yoğun ve yorucu bir

süreçti fakat bir o kadar da

zevkliydi . İlk gün gittiğimde

benim haricimde bu kursa

katılan herkesin bilgisayar

mühendisi olduğunu fark

ettim. Herkes kendini

tanıtırken benim fizik

öğretmeni olduğumu öğrenen

oradaki bir bilgisayar

mühendisi bana “Bu işler öyle

kolaya gelmez.” “Keşke herkes

haddini bilse, herkes

yapabileceği işleri yapsa.” gibi

kaba ve aşağılayıcı sözler

söylemeye başladı. Ben onun

söylediği sözlere takılmamayı

seçtim çünkü bana göre bir

insan yapmak istediği herşeyi

uğraşırsa yapabilir ve bunun o

kişinin işiyle veya eğitimiyle

bir alakası yoktur. Kurs

sınavına çalışmaya devam

ettim ve onun bu incitici

sözlerinin moralimi bozmasına

izin vermedim. Kurs bittiğinde

hepimiz sınava girdik. Benim

sınavım iyi geçmesine rağmen 

 

Erkan Hoca'dan bir
Hayat Dersi
Zeynep Tatlı'22

birkaç basit hata yaptığımı

fark edip kendime kızdım ve

bu hatalardan dolayı kendime

çok sinirlendim. Bana karşı

kaba olan kişininin kendime

olan kızgınlığımı görünce

yüzünün asıklığının hemen

geçtiğini gördüm. Bu durum

beni çok rahatsız etti çünkü

suratında sanki benim

kaldığımı öğrenirse mutlu

olacakmış gibi bir hal vardı.

Benim mutsuzluğumdan

mutluluk duyuyordu resmen.

En sonunda dayanamadı ve

yanıma geldi, “Ne oldu

hocam? Zormuş değil mi?

Öyle herkes geçemiyormuş”

dedi. Bende, “Evet gerçekten

de zormuş, kendime yaptığım

birkaç hatadan dolayı çok

kızıyorum ama geçtiğim için

mutluyum” dedim. Benim

bunu dediğim an yüzü asıldı.

Benim bu olaydan çıkarttığım

ders, insanları eğitimine,

yaşına veya statüsüne göre

yargılamamak gerektiğidir.

Başkalarının mutsuzluğu

veya başarısızlığıyla

kendimizi motive edip iyi

hissetmemeliyiz. Beni şahsen

arkadaşlarımın mutsuzluğu

üzer, sevinci de sevindirir.

Başkalarının söylediklerini

kafaya takarak kendi

hedeflerimizin önünü

kesmemeliyiz. İnsanın tek

rakibi de insanın kendisi

olmalıdır.

Oğlak (22 Aralık - 20 Ocak)

 

Aralık ayında hayatınızda olacak büyük

değişimlere adım atarken ailenize

danışmanız sizin için çok yararlı olacaktır.

Bu ay aile, arkadaşlık veya romantik

ilişkilerinizde karşınızdakini mutlu etmek

gibi hedefleriniz olabilir. Onlara küçük

hediyeler almak veya onları

önemsediğinizi bu ay belirgin bir şekilde

göstermek sizin için iyi olacaktır. Ayın

ortalarına doğru etrafınızdakilerin ilgi

odağı olacaksınız ve ilişkileriniz oldukça

güzel ilerleyecek. Eğer yılbaşı için bir plan

yapmadıysanız hazırlıklı olun çünkü bir

sürpriz sizi bekliyor olabilir.

 

Kova (21 Ocak - 18 Şubat)

 

Oldukça olaysız, sakin bir aralık ayı sizi

bekliyor. Hayatınızda neler istediğinizi

kararlaştıracaksınız. Çevrenizde size iyi

gelmediğini düşündüğünüz kişilerle aranıza

mesafe koymak için tam vakti. Bu ay

kendinizi yorgun ve güçsüz hissedebilirsiniz

ancak kendinize güveniniz tam olsun çünkü

ay sonuna doğru tekrardan bütün enerjiniz

ile yeni yılı karşılayacaksınız. Eğer yeni bir

projeye başlamayı düşünüyorsanız, bu ay

bunun için ideal. Ayın ikinci yarısı sizin

daha motive olduğunuz ve bolca

eğlendiğiniz zamanlardan oluşacaktır.

 

Balık (19  Şubat - 20 Mart)

 

Bu ay, geçmişte kaçırdığınız olanaklar

tekrar karşınıza çıkacak ve geçmişte

yaşadıklarınızı sorgulayacaksınız.   Yeni

yıla “yeni bir sen” olarak gireceksin çünkü

sonunda geçmişin ile olan hesaplaşmaların

bitecek.  Ocak ayına bir tür hazırlık gibi

olan bu ayda yeteneklerine ve kişisel

gelişimine odaklanman çok önemli. Ayın

yirmisinden sonra hayatının rutine girmesi

sıkıcı gibi gözükebilir ama bu zaman

arkadaşlarınla bolca vakit geçirmen için

bir fırsat olacak.

 

Koç (21 Mart - 20 Nisan)

 

Aralık ayı senin için yoğun fakat bir o

kadar da sosyal geçecek. Bu nedenle

işlerini düzene koyduğundan emin ol. Ayın

ikinci yarısında yakın çevren ile aran

gerilebilir, alttan almaya ve sakin kalmaya

bak. Ay boyunca önüne gelecek işlerde

yaratıcılığını ön plana çıkarman seni daha

iyi yerlere taşıyabilir. Ayın yirmi ikisinden

sonra sağlığına dikkat et ve olabildiğince

hasta olmamaya çalış.

 

Berra Öztürk'21
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+:Merhaba Erkan hocam, bize önceden yaşadığınız ve

hayatınızda sizi etkileyen, ders çıkardığınız bir olayı

anlatabilir misiniz?



Hatta bir twitter kullanıcısı “Belki

de Greta ölümsüz ve Keanu

Reeves’le akraba” diyerek çizgiyi

aşmış bulunmakta. Greta Thunberg

Portekiz’e giden bir teknede olduğu

için şu anlık bu iddialara yanıt

veremiyor. Tabii görünce de cevap

verip vermeyeceği ayrı bir konu. Peki

ya Greta Thunberg gerçekten bir

zaman yolcusu mu? Yoksa bir DNA

ikizine mi sahip? Veya zamanı aşan

bir surata? Greta Thunberg kim? İşte

“zaman yolcusu” Greta Thunberg’ün

takdire değer hikayesi. 

“Asperger Sendromu bana verilen

bir hediyeydi” - Greta Thunberg

Greta Thunberg 3 Ocak 2003’te

İsveç’te Asperger Sendromu ile

doğdu. Asperger sendromu otistik

spektrum bozukluklarından biridir.

Asperger sendromu olan çocukların

birtakım sosyal etkileşim sorunları

vardır. Fakat bunların yanında bu

rahatsızlığa sahip insanlar bir alana

çok iyi hakim olur ve o alanda

yoğunlaşırlar. Bu alan genelde

alışılmışın dışında aktiviteleri içerir

ve bu konuda sınırsız yetenekler

geliştirebilirler. Greta Thunberg bir

röportajında bu hastalığın onun için

bir şans olduğunu ve bu hastalığının

şu ana kadar elde ettiği

başarılarında büyük katkısı olduğunu

ifade etti. 

“6. Kitlesel yok oluşun

başlangıcındayız” - Greta Thunberg

Greta Thunberg zorlu yolculuğuna 7

yaşında başladı. İlk 7-8

yaşlarındayken küresel ısınmayı

okulda öğrendiği zaman

duyduklarına inanamamıştı. 

“İlk başta gezegenimizin bu

kadar büyük bir tehlike altında

olduğuna inanamadım,

Gezegenimiz bu kadar büyük bir

tehlike altında olsaydı otoriteler

bu konu hakkında endişelenir,

streslenir ve bir şeyler yapmaya

çalışırlardı diye düşünmüştüm”.

Greta gezegeni için endişelenmeye

başladığında bu konu hakkında bir

şeyler yapması gerektiğini biliyordu.

Aktivist eylemleri Ağustos 2018’de

göze çarpmaya başladı. Her Cuma

günü okula gitmek yerine İsveç

Parlamento Binasının önünde, elinde

“Skolstrejk för klimatet” yani “İklim

için okul grevi” yazan bir pankartla

oturmaya başladı. Greta bunlarla 

2018’de “No one is too small to

make a difference” isimli bir

kitap yazdı. Bu kitabıyla bir

değişim yaratmak için dünya lideri

olması gerekmediğini hatırlattı.

Greta karbon ayak izini azaltmak

için uçaklardan kaçındığını sosyal

medyayla paylaşarak karbon

emisyonunu azaltmanın önemini

vurguladı. Başta yalnız başına

sürdürdüğü bu greve bir süre

sonra milyonlar katılmaya başladı.

Sosyal medyadan “Fridays for

Future” sloganıyla dev bir

kampanya başlatıldı. Bu kampanya

kısa zamanda dünya liderlerinin

de ilgisini çekti. Donald Trump

alaycı bir tweet atarak Greta

Thunberg’ü küçük düşürmeye

çalışsa da Greta, Trump’ın bu

davranışlarını umursamadı ve onu

ikna etmenin bir zaman kaybı

olacağını bir röportajında

vurguladı. Donald Trump’ın bile

radarına girmeyi başaran Greta,

“Dünya liderlerine kafa tutan

kız” diye anıldı. Greta İngiltere ve

Avrupa Birliği liderleri ile bir

araya gelerek iklim değişikliğine

odaklanan konuşmalar yaptı.

Uçaklarla bütün bağını kesen

Greta, sıfır karbon emisyonlu

teknesiyle, New York’a giden uzun

bir yolculuğa çıktı. New York’da

UN Climate Summit’e 60 ülke

lideriyle beraber katıldı. Orada

çarpıcı konuşmasıyla herkesi

sarstı. “How dare you!” diyerek

bütün liderlere meydan okudu. 

 

En Genç Nobel Barış ödülü adayı

İsveç’te endişeli bir kız olarak

başlayan hikayesi, Nobel Barış

Ödülüne aday gösterilmeye kadar

gitti. Greta Thunberg sırf

kendisine değil milyonlara, 16

yaşındaki bir kızın

yapabileceklerini göstererek umut

verdi. “Ben yapsam ne değişir”

diyenlere, ne olursa olsun bir

şeyler değiştirebileceklerini

kanıtladı.  Hala hedefine ulaşmak

amacıyla adımladığı bu yolda

birçok zorluk çekmekte. Greta’nın

bir zaman yolcusu olup olmadığını

henüz bilmiyoruz. Muhtemelen de

değil. Fakat Greta Thunberg’ün

otoriteler tarafından ciddiye

alınması için zaman yolcusu

olması mı gerekir?

İnternette son zamanlarda Greta

Thunberg’ün zaman yolcusu

olduğu hakkında komplo teorileri

görüyorsanız ve anlam

veremiyorsanız doğru

sayfadasınız! Sosyal medyayı takip

ediyorsanız kesinlikle bu konudan

az çok haberdarsınızdır. Son

zamanlarda sosyal medyayı yıkıp

savuran bir fotoğraf yayınlandı. Bu

fotoğraf 1898 yılında bir altın

madeninde çekilmişti. Fotoğrafı

çeken sanatçı Eric A. Hegg,

Klondike Gold Rush döneminde

maden işçilerinin çektiği zorlukları

foroğraflamasıyla ünlüydü. Eric A.

Hegg’in çektiği bu fotoğraf

Washington Üniversitesinin

arşivleri arasında yer almakta.

Fotoğraftaki gariplik ise madende

çalışan küçük kızın Greta

Thunberg’e şaşırtıcı bir şekilde

benzemesi. Fotoğrafın Jack Sam

Strange tarafından gün yüzüne

çıkarılması ile beraber ilginç

iddialar da hemen ardından ortaya

atılmaya başlandı. Kimine göre bu

fotoğraftaki kız aslında Greta

Thunberg ve “Greta Thunberg” bir

zaman yolcusu, gelecekten,

neslimizi kitlesel yok oluştan

kurtarmak adına bizim yaşadığımız

döneme gelmiş. Ve yakın zamanda

dünyayı kurtarmanın tek yolunun

şu andan çok daha önceki bir

zamana, her şeyin başladığı

zamana yolculuk yapmak olduğunu

fark edecek ve bu fotoğrafın

çekildiği yıllara gidecek. Yani bu

iddialara göre bu fotoğraftaki

Greta birkaç yıl sonra tekrardan

geçmişe yolculuk yapacak olan

Greta. Bazıları da Greta

Thunberg’ün iklimsel ısınmayı

durdurmak için gelecekten

gönderildiğine fakat sırf tarihteki

dönüm noktaları sayılan zamanlara

gönderildiğine inanmış durumda.

İş o kadar ileriye gitti ki The

Guardian gibi lider gazetelerin

web sitelerinde bile yer almakta. 

Greta Thunberg zaman yolcusu mu?
Zeynep Yıldırım'22
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Okulda, her cuma törenlerde

öğrencilerin başarılarını dinliyoruz.

Yarışmalar için farklı okullara,

şehirlere veya ülkelere gidip bir çok

başarı ile geri dönüyorlar. Bu

afterschool ve kulüplerden bazıları ile

ilgili bilgi vermek istedim.

 

Destination Imagination

Afterschool

Bu yarışmaya iki kategoriden

girilebiliyor. Bu kategoriler Big Fix,

Technical diğer kategori ise

Engineering. Technical bölümde

takımın amacı dünya çapında

problemlerden herhangi birini seçip

bir çözüm bulmak ve buldukları

çözümü dramanın içine katarak

sergilemek. Yarışmanın engineering

kategorisinde ise yarışmacılar

seçilmiş görevin istatistiklerine göre

en verimli şekilde inşaa etmeye

çalışıyor. Okulumuzu temsil etmek

için Antalya’daki ilk etaba

hazırlanılıyor ve final etabı

Amerika’da düzenleniyor.

- Emir Yıldırım, Nazlı Teberoğlu

 

First Robotics Competition

Afterschool

Belli görevler tamamlamak amaçlı

sıfırdan bir robot tasarlıyoruz. Bu

robotun kodlaması ve elektronik

kısmını da biz yapıyoruz. Business

takımımız takımın sponsorluklarını ve

sweatshirtlerini hazırlıyor.

Robotlarımızı yarışmada diğer

takımların tasarımlarıyla

yarıştırıyoruz. 2019-2020’nin

Ankara’da düzenlenen ilk etabında

yarışıp yarı finallere çıkmaya hak

kazandık. Amacımız final etabına

kadar gitmek.

- Selin Edil

 

 

 

Hisar'da A�terschool ve
Kulüpler
Ela Salcı'22

The World Scholars Cup

Kulüp

World Scholar's Cup, "debate",

"writing" ile sınavlardan oluşan bir

yarışma. Yarışmanın amacı

öğrencilerin akademik başarılarını

ölçmenin yanında, kendilerini bir

konuya adayıp, verilen sınırların

dışında düşünüp düşünemediğini

ölçmek. Yarışmanın her sezonunda

altı konu üzerinden temalar ve

araştırılması gereken alt başlıklar

yayınlanıyor. Bu 6 konu, Science,

Social Studies, History, Literature,

Art and Music, ve Special Area.

Special Area, bir konu üzerine bağlı

olmayan bölüm, böylece her şey

çıkabiliyor. Örneğin bu 2019

sezonunun teması "Unsolved

Mysteries". Alt başlıkların

açıklanmasının ardından öğrenciler

sınavlara hazırlanmak amacıyla

araştırma yapmaya başlıyor. Debate

sırasında, öğrencilerin araştırdıklarını

doğrudan kullanmasına gerek olmasa

bile, motion bu konular hakkında

oluyor, bu da öğrencilerin temalar

hakkında düşünüp kalıpların dışına

çıkmasını gerektiriyor. Bunun yanında

öğrencilerin istediği her formatta

yazabildiği "writing" bölümü oluyor.

Tıpkı debate gibi writing temalar

hakkında oluyor. Writing bitince,

öğrenci takım arkadaşlarının da

yazılarını okuyup onlara geri bildirim

verebiliyor. Bunun ardından

öğrenciler iki sınava giriyor. Bu

süreçte öğrenciler bir sürü yeni

arkadaş ediniyor, "Cultural Fair" adlı

fuarda kendi ülkelerini diğer

öğrencilere tanıtıyorlar ve "scavenger

hunt" gibi aktivitelerle eğleniyorlar.

Böylece yarışmada dayanışmacı ve

arkadaş canlısı bir ortam oluşuyor.

Yarışmanın ve orada tanıştığınız

insanlarla kurduğunuz bağların,

insanlar üzerinde nasıl bir etki

yarattığını burada kelimelere

dökemem. Ancak oraya geri dönüp en

az 1 ay daha kalmak istediğimi

söyleyebilirim. Bunun yanında

öğrenciler bu yarışma süresinde

dünyayı da dolaşmış ve Yale

Üniversitesinde yarışmış oluyor.

Herkese bu yarışmaya katılmalarını

öneririm!

- Demir Alp

 

Astroloji
  Boğa (21 Nisan - 20 Mayıs)

 
Aralık ayı,   uzun süredir konuşmadığınız

yakınlarınızla iletişime geçmek için tam

zamanı. Bu ay hayatınıza tekrardan

alacağınız kişileri iyi seçin çünkü bu sefer

kalıcı olacaklar. Ayın 18’ine kadar hasta

olabilirsiniz, kendinize iyi bakmaya çalışın.

Uzun süreli bir proje yapıyorsanız bu ay

başarıya ulaşması için tam zamanı. Bu

yüzden projenizi bu ay içerisinde bitirmeye

çalışın. Bir ilişkiniz yoksa bu ay birileriyle

tanışma olasılığınız çok yüksek.

 

  İkizler (21 Mayıs - 20 Haziran)

 

Oldukça enerjik bir şekilde geçireceğiniz

aralık ayı boyunca artık geçmişi geçmişte

bırakmanın zamanı geldiğini anlayacaksınız.

Bu ay aileniz ile ilişkileriniz çok iyi durumda

gözüküyor. İyi ilişkiler kuracağınız bu ay

içerisinde yeni tanışacağınız insanlar

hayatınızda yapıcı ve kalıcı olacaktır. Bir

projeye başlayabilirsiniz ve burada

göstereceğiniz emek, etrafınızdakiler

tarafından takdir edilecektir. Ay sonuna

doğru oldukça sakin ancak eğlenceli vakitler

geçirmeniz olasıdır.

 

  Yengeç (21 Haziran - 22 Temmuz)

 

Aralık ayı sizin için fırsatlarla dolu olacak,

bunları iyi değerlendirmeye bakın. Sakince

ve üzerine düşünerek kararlar verirseniz

istediğinize kolayca ulaşacaksınız.

Sevmediğiniz kişileri bu ay düşünmeyin,

sizin için oldukça rahat geçecek Aralık

ayında negatif enerjilerden uzak kalmaya

çalışın. Bunun için aileniz ve

arkadaşlarınızla daha fazla vakit geçirin,

size güzel geri dönüşleri olacaktır. Ayrıca,

bu ay soğuk algınlığına karşı kendinizi

korumaya bakın.

 

 

   Aslan (23 Temmuz -  23 Ağustos)

 

 

Sizin için aralık ayı yeniliklere açık olmak

demek! Bu ay önünüze kendinizi

yenilemeniz için oldukça fazla fırsat gelecek,

yeni insanlar, yeni çevre, yeni spor… Sizin

tek yapmanız gereken bu yenilikleri

hayatınıza almak. Oldukça enerjik ve neşeli

geçireceğiniz bu aralık ayında kendinize

vakit ayırın ve uzun süredir yapmak isteyip

de vakit bulamadığınız her şeyi bu ay yapın.

Bu ay, aklınıza gelecek güzel ve yaratıcı

fikirleri hayata geçirmek için tam vakti.
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TREND ALERT!
Zeynep Kırım'21
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SLOUCHY JEANS

Son zamanların en trend olan “Mom Jean”leri

geride bırakan “Slouchy Jean” trendi başladı.

Ünlülerin kullanmaya başladığı ve sokak

stillerinde sık sık görülen bu pantalonlardan

dolabınıza bir tane ekleyerek trende dahil

olabilirsiniz! Diğer pantalonlara kıyasla daha

farklı bir görünüme sahip bu pantalonlar,

vintage ve oversize görünümüyle kış aylarına

damga vuracak gibi gözüküyor.

KARELİ BLAZER

Son zamanların en trend olan “Mom Jean”leri

geride bırakan “Slouchy Jean” trendi başladı.

Ünlülerin kullanmaya başladığı ve sokak

stillerinde sık sık görülen bu pantalonlardan

dolabınıza bir tane ekleyerek trende dahil

olabilirsiniz! Diğer pantalonlara kıyasla daha

farklı bir görünüme sahip bu pantalonlar,

vintage ve oversize görünümüyle kış aylarına

damga vuracak gibi gözüküyor.

BERE

Bu aralar çok fazla ünlünün taktığı aynı

zamanda defilelerde de görülen bereler sezonun

yeni trendi. Margaret Howell’in eylül ayında

gerçekleşen İlkbahar/Yaz 2020 defilesinde de

bir sürü model bereler takarak yürüdü. Bu

defileden sonra aynı konsept Gucci’nin

Milan’daki defilesinde de karşımıza çıktı.

Normalde sadece kışın soğuktan korunmak için

giydiğimiz bereler artık hoodielerden,

kazaklardan tutun lüks takım elbiselerle bile

takılıyor.

BAGUETTE ÇANTA 

2000’lerin başlarında çok trend olan baguette çantalar geri

döndü! O zamanlarda trendleri oluşturan kişiler, Sarah

Jessica Parker, Paris Hilton vs. bu çantayı taşımanın doğru

yolunun vücuda yakın, tam koltuk altının orada taşınması

gerektiğini söylemişti. O dönemlere damga basan Louis

Vuitton Pochette ve Fendi’nin ikonik baguette’i yeniden

modanın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Fakat artık

“vintage” oldukları için bulunması oldukça güç. Trendin geri

dönmesiyle, bir sürü farklı marka bu modellere benzer hem

çok güzel hem de uygun fiyatlı çantalar çıkarmaya başladı.

Ben kombinlemesi oldukça kolay, çok rahat kullanımı olan

ve kıyafetimizi tamamlayan en güzel aksesuar olan bu

baguette çantalardan bir tane almanızı öneriyorum!



Derin Mirza'23

Astroloji
 Başak (24 Ağustos - 23 Eylül)

 
Aralık ayı sizin için aslında 2020’ye

yapılacak bir hazırlık ayı. Bu ayı oldukça

sakin geçireceksiniz ve yaptığınız işler

2020’de tekrardan karşınıza çıkacaktır. Bu

ay yapmayı planladığınız bir şey varsa

olmayabilir ancak Ocak ayında tekrar

deneyin, bu sefer başarılı olabilirsiniz. Ayın

ikinci yarısında önünüze yeni fırsatlar

çıkacaktır, bunları güzel değerlendirmeye

bakın. İlişkiniz yoksa aralık ayında bu

değişebilir özellikle de ayın ilk 15 günü

içerisinde.

 

 

  Terazi (24 Eylül - 22 Ekim)

 

Bu ay senin ayın! Harekete geçmek için tam

zamanı. Hayatında değiştirmeyi planladığın

bir şey varsa 2020’ye girmeden önce bunu

halletmen çok iyi olacaktır. Bu ay iletişim

kurma konusunda problemlerin olabilir ve

karşındaki kişi tarafından yanlış

anlaşılabilirsin. Özellikle ayın ilk yarısında

etrafındakilerle anlaşmakta sıkıntılar

yaşayabilirsin, sakin kalmaya bak.

 

 

 

 

  Akrep (Ekim 23 - Kasım 22)

 

Aralık ayında çevrenizdekilerin sizden

beklentileri artacaktır. Arkadaşlarınızın

sizden bir sürü şey isteyebileceği bu

dönemde etrafınızdakileri kırmamaya

çalışın. Bu ay etrafınıza ve dünyaya karşı

olan merakınız artacağından yeni bir hobi

edinmek için en ideal zamandasınız. Ayın on

birinden itibaren işlerinizde başarınız

artacaktır.. Bu ay sizin için biraz yoğun

geçecek gibi gözükse de strese yenik

düşmeyin ve işlerinizi önceden planlamaya

çalışın.

 

  Yay (23 Kasım - 21  Aralık)

 

Seçimlerle dolu bir aralık ayı sizi bekliyor!

Önünüze gelecek bu seçimleri hızlı ve

düşüncesiz bir şekilde yapmanız

durumunda, aynı seçimler 2020’de tekrar

önünüze çıkabilir ve problem yaratabilir. Bu

nedenle, kararlarınızı uzun vadeli

sonuçlarını göz önünde bulundurarak

vermeye çalışın. Bu ay yaratıcılığınızdan

oldukça çok yararlanmaya bakın. Vakit

buldukça meditasyon yapmak sizi

rahatlatacaktır.
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2019’un son günlerini yaşarken içimizde yeni bir yılın heyecanı var.

Gerçekleştireceğimiz güzel hayallerin, keşfedeceğimiz ilginç yerlerin,

öğreneceğimiz taze bilgilerin, başlayacağımız kitapların ve en çok da

sürpriz hediyelerin heyecanı…Herkes şimdiden sevdiklerine

unutamayacağı bir hediye vermenin tatlı telaşı içinde. Markalar ise

birbirinden avantajlı yılbaşı kampanyalarıyla reklam mecralarını

süslemeye başladı. Yılbaşı gecelerinin ışıltısı mağaza vitrinlerinde yavaş

yavaş yerini alıyor. Peki en güzel hediye ne olmalı? Çok şık bir kazak mı,

yoksa özel tasarımlı kahve fincanı mı, isme özel kar küresi veya yeni çıkan

bilgisayar oyunlarından biri mi?  Nasıl bir önceki seneden ayrışmalı ve özel

hissettirmeli?Cevap aslında çok basit: Tüketim kültürünün bize

dayattıklarından uzaklaşıp daha faydalı, daha anlamlı hediyeler

bularak… Hediye vermek istediğiniz o özel kişinin adına Göktürk Hayvan

Sevenler Derneği’ne bağış yapın mesela. Adına özel basılmış sertifikayı

hediye edin. Yeni yıla sevimli dostlarının karnının doyduğunu bilerek

girmek, eminim ki hiç unutamayacağı hediyelerden biri olacak. UNICEF’e

bağış yapın, dünyanın herhangi bir yerinde hiç tanımadığı çocukların yeni

yıla umutla gülümsediğini bilsin. TEMA’ya bağış yapın, onun adına bir

ağaç diksinler. Sadece bu yıl için değil, her yıl için umut yeşersin

kalbinde.  Gördüğünüz gibi, zamana yenilmeyecek, eşsiz bir hediye

vermenin yolu çok. Yeter ki bizi ışıltılı mesajlarla tüketime yönlendirenlere

boyun eğmeyelim.Hepinize sevdiklerinizle güzel bir yıl dilerim.

Begüm Bulgurluoğlu'23

En Güzel Yılbaşı Hediyesi  

1. Hangisi 1975 yılında eski Deep Purple gitaristi “Ritchie Blackmore”

tarafından kurulmuş bir heavy metal/hard rock grubudur?

 

a) Deep Purple

b) Dio

c) Rainbow

d) Soundgarden

 

2. Grunge müzik akımını yayan, Amerikalı grunge müzik grubu:

a) Queen

b) Nirvana

c) AC/DC

d) Metallica

 

3. Megadeth, Dave Mustaine' in liderlik ettiği Amerikalı thrash metal

grubunun ilk albümü.

a) Rust in Peace

b) Dystopia

c) Youthanasia

d) So Far So Good So What?

 

4. Kurt Cobain tarafından yazılan “About a Girl” şarkısı kimin için

yazılmıştır?

a) Courtney Love

b) Tracy Marander

c) Tobi Vail

d) Kristen Pfaff

 

5. Bir heavy metal vokalisti olan, Ronnie James Dio neden ölmüştür?

a) Mide Kanserinden dolayı hayatını kaybetmiştir. 

b) Hayatını sevmiyordur, intihar etmiştir. 

c) Yaşlılıktan dolayı hayatını kaybetmiştir. 

d) Vurulmuşur, kan kaybından ölmüştür. 

 

6. Bir konserde kendisine atılan yarasayı oyuncak sanıp, kafasını ağzıyla

kopartan solist kimdir? 

a) Ozzy Osbourne 

b) James Hetfield

c) Pat O’Brien

d) Jack Owen

Hisar Rock ve Metal Müziği Ne Kadar Tanıyor?

Cevaplar: 

Sayfa 14



Özellikle geçtiğimiz iki senede dünyada birbirinden feci

doğal felaketler yaşandı. Iklim değişikliği son on yılda

oldukça kötü bir duruma geldi ve dünyanın dört bir

yanında etkisini gösteriyor. Bunun en yakın zamanda

yaşanan örneği ise Avustralya’da yaşanan orman

yangınlarıdır. Orman yangınları, Avustralya’da özellikle

yaza geçiş döneminde yaşanan oldukça normal bir

olaydır. Ancak iklim değişikliğinin ciddiyetinin artmasıyla

birlikte sıcaklık yükselmiş ve bu sene yangınlar

normalden çok daha fazla büyümüşlerdir. Avustralya’nın

New Found Wales eyaletinde şu anda 65 tane aktif

yangın var ve henüz yaz başlamadı bile. Yazın

başlangıcıyla beraber yangınların gittikçe kötüleşmesi

dünyaya endişe yayıyor. Yangınların yarattığı tek zarar

Avustralya’daki ormanları yok etmekle kalmıyor tabii.

Koalalar, Avustralya’ya yerli olan hayvanlar,

yangınlardan şu anda en çok zarar görenlerdir. Yangınlar

koalaların ana besin kaynağı olan okaliptüs ağaçlarının

büyük bir çoğunluğunu yok etmekte ve koalaların

habitatlarının %80’ini yok etmiş durumda. Her gün

yangınlar büyüdükçe ne yazık ki hayatını kaybeden

koalaların sayısı gittikçe artıyor ve şu noktada hayatını

kaybeden koala sayısının 1000’i bulmuş olduğu

söyleniyor. Avustralya’daki orman yangınları yıllardır

iklim değişikliği nedeniyle yaşanan değişimlerin toptan

bir göstergesidir. Genel olarak, medya doğayla ve iklim

değişikliğiyle ilgili olan olaylara yeteri kadar ilgi

vermemektedir. Bence bu yangınlarla beraber insanlar

belki de iklim değişikliğinin canlılar üzerindeki etkisi

konusunda biraz daha farkındalık kazanabilirler.

Yangınlar nedeniyle hastanelere kaldırılmış koalalar için

bağış toplanmakta. Şu an yapabileceğiniz en küçük bağış

bile koalaların iyileşmesinde yardımcı olacaktır. Beklenen

bağışların üzerine çıkılmış olsa da gelen yeni bağışlar

koalaların popülasyonunun artırılması ve korunabilmeleri

için oluşturalacak yeni programlar için kullanılacaktır.

Internete “fundraiser for port macquarie koala

hospital” yazıp "gofundme"’den bağış yapabilirsiniz.

Avustralya'da Orman
Yangınları

- Frosty the Snowman

- Wonderful Christmas Time

- Christmas in Harlem

- Jingle Bell Rock

- Santa Claus is Coming to Town

- Baby, It’s Cold Outside

- Merry Christmas Baby

- Rockin’ Around the Christmas Tree

- White Christmas

- Last Christmas

- All I Want For Christmas Is You

- Have Yourself a Merry Little Christmas

- I'll Be Home For Christmas

- Frosty the Snowman

- Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow! 

- Santa Baby

- It's the Most Wonderful Time of the Year

- A Holly Jolly Christmas

- Feliz Navidad

- I Saw Mommy Kissing Santa Claus 

- Rudolph the Red-Nosed Reindeer

- Silent Night

- It's Beginning to Look A Lot Like Christmas

 

Melis Olcay'21

XMAS PLAYLIST

Erin Güneri'21
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Quiz Cevapları Alime Abla
 Yeliz Abla

Gonca Abla

A’lar çoğunluktaysa: Doktor Doofenshmirtz'e çok benziyorsunuz. Aynı onun

gibi dünyayı değiştirmek istiyorsunuz (bu hem iyi yönden hem kötü yönden

olabilir). Yeni şeyler öğrenmek ve yaratmak hoşunuza gidiyor.

 

B’ler çoğunluktaysa: Candice’a çok benziyorsunuz. Alışverişe gitmeyi

seviyor ve eğlenmeyi iyi biliyorsunuz. Romantik filmler izlerken

arkadaşlarınızla ana karakterin ne kadar çekici olduğundan bashetmek

yapmayı sevdiğiniz şeylerden biri.

 

C’ler çoğunluktaysa: Phineas gibisiniz. Derslerde iyisiniz ve cidden okulu

seviyor, umursuyorsunuz. Arkadaşlarınızla vakit geçirip konuşmak

gününüzün güzel kısımlarından. Çok sosyal olmanıza rağmen yine de

hayatınız dengede.

 

D’ler çoğunluktaysa: Ajan Perry’le çok beziyorsunuz diyebiliriz. Aktif ve

spor yapmayı seviyorsunuz ve enerjiniz her zaman yüzde yüz. Yemek yemek

hobilerinizden biri ve asla yemekten sıkılmıyorsunuz.

14

Hangi Phineas ve Ferb karakterisiniz?

Hisar Rock ve Metal müziği ne kadar tanıyor?

Rainbow

Nirvana

So Far So Good So What?

Tracy Marander

Mide Kanserinden dolayı hayatını kaybetmiştir.

Ozzy Osbourne

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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