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Sevgili Öğrenciler;

2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılını da başarılı bir şekilde bitirdik. Hepimiz bir yaş daha 
büyüdünüz ve bir üst sınıfa geçtiniz. Biz öğretmenler, gelişmenize etki eden faktörlerin, en 
etkilisiyiz. Bunun bilincinde olarak, birlikte çalıştığımız süre içinde, sizlere; en iyiyi, en doğruyu 

ve en güzelini vermeye çalıştık. Sizinle yorulup, yine sizin tatlı bakışlarınızla dinlendik.

Sizleri çok seviyorum. Galatasaraylı olmak bir ayrıcalıktır, apayrı güzelliklerle doludur. Bu 
bilinçle çok daha çok çalışacağınızı biliyorum.

Tüm yaşam sürecinin içinde sürekli okuyun, kendinizi çağın gerisinde bırakmayın. İlmin en 
doğru yol olduğu bilinci içinde olun.

Hepinizin gözlerinizden öpüyorum. Gezip, oynayacağınız, eğleneceğiniz iyi tatiller diliyorum.

Ferda ÖNENGÜT YAPAR 
Okul Müdürü
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Merhaba,
Keyifli ve verimli bir yıl geçirdik.

Bu sayıda  konumuz İstanbul ..İstanbul denilince akla bir çok şey geliyor.Evet  
‘Evden çıkamayan çocuklar’ Yeşil alanların azlığı, betona teslim olmuş çocuklar.

Yeşil alanların kısıtlı olduğu , kaygı ve korkularımız nedeni ile kapı önüne bıra-
kamadığımız çocuklar.
‘Evden çıkamayan çocuklar’ yıllar geçtikçe git gide ’evden çıkmak istemeyen çocuklar’a dönüşüyorlar 
Evde ne var? Tabii ki televizyon ve  bilgisayar oyunu..Artık evden çıksalar da yapacak bir şey bulmakta zorlana-
caklar.Diğer çocuklar? sokak? orada yapılacaklar?Ne oynanacağı konusunda tartışmak,birlikte oyun kurmak 
birlikte keyif almak onlar için yabancı beceriler.Zaten pek de hevesli değiller.

Keşke onlar için her şeyin en iyisini yapıyormuş gibi davranmasak.Pek de bir şey yapabildiğimiz söylenemez. 
Sokakları düzenleyemiyoruz,Çağın getirdikleri, teknoloji  ve  yetişkine bağımlı yaşamları nedeniyle fiziksel 
ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyorlar ve bu zorlukla her gün bir yere gidip akademik başarı göstermeye ça-
lışıyorlar. Akademik başarıyı bırakın ayağımız betonda oldukça dikkatimizi bir konu üzerinde uzun süre sür-

dürmemiz gerçekten güç.

Bu güçlükte en keyif aldıkları eylem telefon 
bilgisayar ve oyunlar . 

Grup çalışmaları,seminerler,aile eğitim prog-
ramlarına katılanlar bilir,en çok kendi bede-
ninin ihtiyaçlarını kendisi karşılayan; eylem-
lerinde bağımsız çocuktan bahsederim. 
Kendi işini kendisi yapmayan çocuk anne 
babanın ipoteği altında özgüvensiz,korkuları 
olan birine dönüşüyor.Bu bağımlı alışveriş-
te hangisi annenin  kaygısı hangisi çocuğun 

korkusu bilemiyoruz.

Ancak bir bireye dönüşümünü izlediğimizde onunla birlikte biz de büyüyor dönüşüyoruz.
Teknolojiyi sağlıklı kullanmak da birçok eylem gibi  iki ayağının üzerinde güvenle durmaya dayanıyor. Bu; tek 
başına ders çalışma ,acıkınca kendine yiyecek hazırlamaya benzer bir  durum.

Kendini hissedemeyen neye ihtiyacı olduğunu bilemeyen çocuk,annesi babası tarafından dillendirilen yerine 
konuşulan çocuk, teknoloji ile karşılaştığında fişi çekilmiş bir alet gibi kendisini onu oyalayacak mekanizma-
lara teslim ediyor.Teknoloji beyni uyararak bir çok farklı alanda doyurarak zamanla kendisine bağımlı kılıyor.

R E H B E R L İ K  SE RV İ Sİ
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Oyunlardaki başarısı ile övünüyor,hiç ihtiyacı olmayan eşyalara sahip olmak istiyor.

Bu yaşlarda gözlemlediğimiz merak,araştırma keyfi,keşif ihtiyacı  içindeki çocuk kontrol edilmediğinde yeri-
ni,oyunun tv nin karşısında dış dünyadan tümü ile kopuk bir çocuğa bırakıyor.

Bu yazıda öneriler, şöyle yapın bunu yapın gibi listeler olmayacak. Meslek yaşamımın bu noktasında anladım 
ki anne babalar bunu biliyor zaten. Bir şeyler yapmaya ihtiyaç duyduklarında araştırıp öğreniyorlar da yeter ki 
istesinler ve karar versinler.

Çocuk eğitiminde çocuğa kazandırmak istediğimiz şey ne olursa olsun aşağıdaki tablonun ötesinde yapacağı-
mız bir şey yok (Tablo 1.)

Teknolojiden uzak tutmak  sağlıklı bir tutum değil. Çocuklarınız meslek 
sahibi olacakları zaman bugünkünden çok farklı bir dünyada yaşıyor ola-
caklar. Bu nedenle teknolojiye  yasak koyarak  değil sağlıklı kullanım nok-
tasında anlaşarak çocukla  hemfikir olmalısınız.

Ancak hepsinden önce çocuğunuzun yaş dönemine uygun bir biçimde so-
rumluluklarını karşıladığından emin olun.
Hepinize iyi tatiller dilerim 

Filiz Sakaoğlu
Rehberlik Öğretmeni ve Psikolojik danışman 
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Bugünün en önemli konusu Bağımlılık.

Bağımlılık farkındalık geliştirerek üstesinden geleceğimiz bir konudur. Fark etmediğimiz,sorun oldu-
ğunu kabul etmediğimiz bir şeyiz çözemeyiz. Sizlere birlikte çözeceğiniz bir test derledim.Davranış 

kazandırmak için önce örnek olmalısınız.
Bu test, sonuçlarıyla bazı kararlar almanıza konu olacaktır.

Umarım olur...

Sevgiler ve İyi tatiller

TEKNOLOJİYİ SAĞLIKLI KULLANIYOR MUYUM?

Anahtar
 0-3 Harika! Teknoloji bağımlılığı riskin epey düşük Eğer tüm sorulara samimi yanıtlar verdiysen, şimdilik 

senin için risk söz konusu değil.

 3-9Teknoloji kullanımın olması gerekenin üstünde! Henüz bağımlı değilsin ama; kullanım alışkanlığına dik-
kat etmelisin.

 9-13Teknolojiyle aşırı vakit geçiriyorsun ve bağımlılık riskiyle karşı karşıyasın. Bu aşamada teknoloji, yaşantı-
na ve sosyal ilişkilerine zarar verebilir. Geç olmadan harekete geçmelisiniz.

13-15 Dikkat: Teknoloji bağımlılığının birçok belirtisine sahipsiniz!

Testin tamamı için : https://www.mentalup.net/blog/teknoloji-bagimliligi-testi

BEN AİLEM
Sosyal medya hesaplarımı saat başı kontrol ederim.
Gittiğim yerlerde wi fi yoksa konumumu değiştiririm.
İnternetsiz vakit geçirme fikri beni ürkütüyor.
Annem Eşim yada birinin teknolojiyi kullanmamı yasakladığı olmuştur.
Cihazlarımı şarj olurken kullanmak için prizin yanına otururum.
Teknoloji ile birlikteyken yemek yemeyi unuttuğum oluyor.
Televizyon izlerken yatış saatim hep gecikir.
Evimizdeki ekran sayısı insan sayısından fazladır.
Yemek yerken televizyon izle ya da telefon ile ilgilenirim.
Film izlerken sosyal medya hesaplarımı gözden geçiririm.
Önemli bir mesaj beklemesem bile telefonumu kapatmam gereken yerlerde kapatmam.
Bir şeye bakmak için girip düşündüğümden daha fazla mesaj geçirmiş halde bulurum 
kendimi.
Bir mesajı klavye kullanarak el yazımdan daha hızlı yazabilirim.
Bilgisayar ve diğerleri ile fazla vakit geçirdiğim için vücudumda ağrılar hissediyorum.
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04/03/2019 Pazartesi    13.00 Teknolojiyi Sağlıklı kullanma

11/03/2019 Pazartesi    10.00 Ortaokula Hazırlık çalışmaları

18/03/2019 Pazartesi    13.00 Problem odaklı grup çalışması

25/03/2019 Pazartesi    10.00 Problem odaklı grup çalışması

01/04/2019 Pazartesi    13.00 Cinsel Gelişim ve İstismar

08/04/2019 Pazartesi    10.00 Problem Odaklı Grup Çalışmaları

15/04/2019 Pazartesi    13.00 Atölye çalışması ‘Ekip Çalışması’

29/04/2019 Pazartesi    10.00 Atölye çalışması ‘Geleceğin meslekleri’

*Problem Odaklı Grup Çalışmaları: O Toplantı günü gelen velilerin çoğunluğunun seçeceği konuda interaktif 
bir toplantı biçimidir. Sunum formatı yerine katılımcıların konu ile ilgili yaşantıları konuşulur, değerlendirilir.

*Atölye çalışmaları: Grup tarafından seçilen konuda yapılan toplantıdır. Konuyu grubun çoğunluğu belirler. 
Grup tarafından seçilen konu Rehber Öğretmen tarafından sunulur.

V E L İ  S E M İ N E R L E R İ  P R O G R A M I

GALATASARAY İLKOKULU
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SUNAY AKIN
R Ö P O R T A J I

1. MEYRA: İstanbul’un en sevdiğiniz semti neresidir, niçin?
Sunay AKIN: Ben İstanbul’a ilk kez altı yaşında geldim. Aslında ben Trabzon’da doğdum. Trabzon’da doğmuş 
olmak benim en büyük şansım. İstanbul’da doğmadığım için çok mutluyum. Çünkü ben Trabzon’da geçen ço-
cukluk yıllarımda İstanbul’u hep özledim. İstanbul’u hayal ettim.
İstanbul’u ilk kez Trabzon sinemalarında gördüm Türk filmlerinde sonra kibrit kutularında, o yıllarda kibrit 
kutularının üzerinde İstanbul’un resimleri vardı. Ben onları biriktirdim. Trabzon’da çocukken tıraş olmak için 
gittiğim berberde koltuğa oturuyordum. Karşımda ayna. Aynanın üzerinde çerçeveli İstanbul fotoğrafı vardı 
kocaman .Ona bakarak orda olmayı hayal ettim. Yani Anadolu’da doğan çocuklar, gözlerini İstanbul’da açan 
çocuklardan daha çok severler bu kenti. Çünkü biz İstanbul’u özledik. İstanbullu olmayı hayal ettik. İlk kez 
altı yaşında geldiğim İstanbul’da ba-
bamın bizi götürdüğü ilk yer arkeo-
loji müzesi. Dolayısıyla benim için 
İstanbul demek arkeoloji müzesi 
demek.Hala  o...

İstanbul’un en çok sevdiğim; semti,
yeri, o tarihi yarımada... Ama özel-
likle Arkeoloji müzesi... 10 yaşın-
da İstanbul’a ilk kez geldiğimizde, 
taşındığımızda artık okumak için 
annem ,babam bizi İstanbul’a getir-
di,ağabeyimle beni. Daha iyi eğitim 
alsınlar diye, daha iyi okullar İstan-
bul’da var diye, İstanbul’a geldik. 
Haremde oturduk. Harem set üs-
tünde.

Ve evimizin balkonundan tarihi yarımada gözüküyordu. Bence İstanbul denince aklıma gelen ilk semt Sulta-
nahmet meydanı oluyor, Arkeoloji müzesi oluyor ama İstanbul’da oturulacak yaşanacak yer; Harem’dir. Salacak 
,Selimiye semti o bölgedir. Çünkü oradan baktığınızda karşınızda İstanbul’u görebiliyorsunuz. O tarihi yarıma-
dayı görebiliyorsunuz. En çok orayı seviyorum.

2. LAL: Sizce bir çocuğun İstanbul’da yapması gereken üç şey nedir?
SUNAY AKIN: Öncelikle yüzmesi diyeceğim, denize girmesi diyeceğim ama deniz kirlendi ne yazık ki. Çün-
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kü İstanbullu çocuklar çok iyi yüzme bilirlerdi. Ben ilk 
yüzdüm İstanbul’da denize atladım. İlk denize girmele-
ri gerekir o boğazın kayalıklarından suya atmaları ge-
rekir kendilerini orda yüzmeleri gerekir diyeceğim ama 
ne yazık ki artık denize girilmiyor İstanbul’da. Yine de 
bunu diyeyim. İstanbul’a gelince yapması gereken ilk şey 
o boğazın kayalıklarından denize girmesi olmalı. Sonra 
İstanbul’da yapması gereken ikinci şey bostanlıklara gi-
dip oradan domates salatalık çalması diyeceğim ama bos-
tanlıklar kalmadı hepsinin yerine apartmanlar yapıldı ne 
yazık ki.

O erik ağaçları ne yazık ki kesildi. Erik ağaçları kalmadı. Bir çocuğun yapması gereken üçüncü şey mutlaka 
kaplumbağaların üzerine mum koyması diyeceğim ama ne yazık ki kaplumbağalar artık kalmadı sokaklarda 
kaplumbağalar yok. Fakat ben bu üçünü de yaptım. Ben çocukken bunu da yaptım denize de atladım, yüzdüm. 
Bostanlıklardan domates ,salatalık , erik ağaçlarından erik de çaldım. Aslında çalmıyorduk. Oraların sahibi 
bizi görüyordu, sesini çıkarmıyordu. Çocuk çünkü bu. Alacağı bir domates ,bir salatalık. Yesin tabi çocuklar 
acıkınca, tabi yemek yemeli.Böyle bir İstanbul vardı. Ve de bu Göztepe de kaplumbağalar olurdu onların üzeri-
ne mum koyardık gece her taraf ışık ışık mumlar yürüyor. Alice Harikalar diyarında gibi bir yerdi İstanbul. Bir 
çocuğun yapması gereken üç şey bu. Ama ne yazık ki siz bunların üçünü de yapamayacaksınız.

Çünkü biz denizi kirlettik, o bostanlıkların yeşilliklerin yerine kötü kötü binalar diktik. Ve kaplumbağalar sin-
caplar kirpiler bu kenti terk etti gitti.

3. TUNA: Sizce İstanbul için yazılan en güzel şiir hangisidir?
SUNAY AKIN: İstanbul hakkında pek çok en çok şiir 
yazılan kentlerden biridir. Pek çok şiir var. Bu sorunun 
yanıtını belki 20 yıl önce verebilirdim ama artık vereme-
yeceğim çünkü şunu gördüm. O kadar çok güzel şairimiz 
var o güzel şiirler yazmışlar ki bize İstanbul ile ilgili birini 
ötekinden ayırmak istemiyorum. Hepsi çok güzel ama bu 
soruna yanıtta vermek de istiyorum.
Cemal Süreyya’nın “Üç İstanbul “adlı şiiri vardı. Bu şiir 
üç sözcükten oluşur. Üç sözcük ve üç çizgi. Şiir sözcük-
lerden oluşur ama Cemal Süreyya sembolojik bir şiir yaz-
mıştır. Sözcükler ve çizgileri bir araya getirmiştir. İlk dize 
Kostanpol. T harfi haç, Bizans dönemi İstanbul’un.

İkinci dize İstanbul. T harfi minare. Biz geldik üçüncü 
dize İsto. T harfi bir gecekondu anteni, biz hala geliyoruz... 
İstanbul’un dizisel kültürel değişimini dönüşümünü üç sözcük, üç çizgi ile anlatan harika bir şiirdir. O şiiri ben 
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size gönderirim derginizde yayınlarsınız.

4. BARTU: Trabzon doğumlu olduğunuzu biliyo-
ruz, İstanbul’a ne zaman geldiniz?
SUNAY AKIN: Çocukları daha iyi eğitim alsın diye İs-
tanbul’a göç eden bir ailenin çocuğuyum. Benim babam 
terziydi Trabzon’da. Sonra manifatura ve konfeksiyon işi 
de yaptı. Babamın bizi İstanbul’a getirmesindeki amaç 
daha iyi eğitim bir almaktı çünkü İstanbul’un okulları çok 
iyiydi. Çok güzel okullar vardı İstanbul’da. Sonra okuya-
caktık. Üniversiteyi okumamız gerekiyordu. Üniversite-
ler İstanbul’daydı, Anadolu’da yoktu öyle üniversiteler. Bu 
amaçla babam on yaşında bizi aldı ve göç ettik. Ve gör-

düğüm oturduğumuz ilk yer 
Selimiye’ydi, Harem. Dedim ya 
evimizin balkonundan İstanbul gözüküyordu. Benim İstanbul’da taşındıktan sonraki 
ilk günlerim bu harem in Selimiye’nin kız kulesinin karşısındaki kayalıklarda geçti.
Hep oralarda yüzerdim balık tutardım orda. Balıklar tutardık. Hani dedi ya bir ar-
kadaşınız İstanbul’da bir çocuğun yapması gereken üç şey balık tutun. İstanbul bo-
ğazında balık tutun. Bunu yaparsınız bak. Bir şey daha ekleyelim o sorunuza. Balık 
tutun balıklar hala var. Mutlaka gidin balık tutun.

5. BARTU: Ama balık avlama yasağı başlamadı mı?
SUNAY AKIN: Yok. Olta balığı serbest. O balık avlama yasağı denizciler için geçerli. 
Kıyıdan oltadan avlayacağın balığın bir şeyi yok. O serbest. Olta ile balık avlanabilir. 
Büyük büyük teknelerle avlanamazsın.
10 yaşında geldim İstanbul’a ilk kez. Ama ilk görüşüm altı yaşında. Yaz tatili için 
gelmiştik.

6. MEYRA: İstanbul’u onu tanımayan birine nasıl an-
latırsınız?
SUNAY AKIN: Bu bir insana çöllerde yaşayan bir insana yağmuru anlatmak gibi bir 
şey. Yağmuru anlatabilirsiniz ama yağmur altında ıslanmadıkça yağmur ne demek 
bilemezsiniz. İstanbul’u anlatabiliriz, şöyle söyleyeyim gergedanlar ve zürafalar bir 
arada. Gergedan ve zürafa sürüsünü karıştır, al sana İstanbul.
Görünüşü tamamı ile öyle değil  mi? O güzel güzel Sultanahmet’in, Ayasofya’nın, 
Süleymaniye’nin kubbeleri minareleri, Galata Kulesi, Kız Kulesi sanki gergedanlar 
zürafalar bir araya girmiş işte sana İstanbul. Böyle sürrealist bir kent.   Dediğim gibi 
nasıl ki yağmurun altına girmedikçe yağmuru tanıyamazsanız İstanbul’u görmedik-
çe kimse tanıyamaz.

7. LAL: İstanbul bir çocuk olsaydı sizce en sevdiği oyuncak ne olurdu?
Sunay AKIN: Kağıt gemi. İstanbul bir çocuk olsaydı durmadan eline geçen her ka
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ğıttan gemiler yapardı ve boğazda onları yüzdürürdü. 
Kağıt gemiler yapardı. En çok sevdiği oyuncak o yaptığı 
kağıttan gemiler olurdu.
8. TUNA: İstanbul’u en güzel anlatan sizce beş ke-
lime ne olabilir?
SUNAY AKIM: En güzel anlatan beş kelime. Masal, şiir, 
öykü, müzik, tiyatro... Bence sanatın başkentidir İstan-
bul. Sanat anlatır İstanbul’u en güzel.

9. BARTU: Oyuncak müzesini neden İstanbul’da 
kurdunuz?
SUNAY AKIN: Çünkü ben on yaşından beri İstanbul’da yaşıyorum. Evet Trabzon’da doğdum ama İstanbullu-
yum. Bir insan yaşadığı kente ait hissetmeli kendini. Ben hep İstanbul ile ilgilendim. Çünkü İstanbul’da yaşıyo-
rum. Bu kenti görüyorum. Bu kenti korumak istiyorum. Tarihini, doğasını. Bu ken-
tin bilgi dünyasına bir şey ler katmak istiyorum. Ve aileme ait Göztepe semtindeki 
beş katlı bu konakta benim annem babam yaşıyordu. Ve sonra müzeyi bu konakta 
kurdum. Göztepe’de. Çünkü ben kırk yıldır Göztepe’de oturuyorum. Müzenin ol-
duğu konak İstanbul’un Göztepe semtinde olduğu için Oyuncak müzesini de orada 
kurdum. Bu tarihi konaklardan çok vardı.

Herkes bunları yıktı apartman yaptı ne yazık ki. Biz koruduk, korumakla da kalma-
yıp bir de bunu oyuncak müzesine dönüştürdük. Girişte zürafa heykelleri var gör-
dünüz mü?

_Ev”et

Neden biliyor musunuz? Çünkü bu bölgeye ilk konağı Mehmet Münif paşa yapmış. 
100 yıl önce daha da eski 120, 130 yıl önce Mehmet Münif Paşa konağın bahçesine 
zürafa heykeli koymuş. Bu nedenle bu bölgenin adı o yıllarda halk arasında Zürafalı 
bahçeydi. Adını Mehmet Münif Paşa’nın konağının bahçesine koyduğu zürafa hey-
kelinden alıyordu bu semt. Ben de İstanbul’un tarihine bir gönderme yapmak için 
müzenin sokağına üç tane zürafa heykeli koydum.

Bunlar aynı zamanda gece lambası, sokak lambası. Gece 
başlarından ışık veriyor. Çünkü Mehmet Münif Paşa tari-
himizde ilk bilim dergisini çıkartan insandır. 1862 yılın-
da Mecmüa-i Fünun adında bir bilim dergisi çıkarmıştır. 
Ben gece sokağa girdiğimde o zürafa şeklindeki sokak 
lambalarının altında duruyorum başımı kaldırıp yukarı 
bakıp diyorum ki onlara “Hey Mehmet Münif, bilimin 
ışığı hala karanlığı aydınlatıyor...”
Tamam mıyız?

CİMBOM Çocuk sizlere teşekkürler.
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Bonjour !!
C’est ma famille, mon papa, ma maman, mes frères et sœurs et mes grands-parents.

Pour la Francophonie, je fais des puzzles et je colorie des tee-shirts.
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J’aime le français, je parle français. 





TC
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ

GALATASARAY İLKOKULU
OKUL DERGİSİ

19

GALATA 3GALATA2 GALATA KÖPRÜSÜ

KADIKÖY 3

KADIKÖY 2KADIKÖY

EMİNÖNÜ 3

EMİNÖNÜ 2

EMİNÖNÜ 1
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TAKSİM 2

TAKSİM 1

SULTANAHMET 2

SULTANAHMET KAPALI ÇARŞI İÇİ

BOĞA
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AHMET-1CEM-2CEM-1

ALYA-1ALİNA-2ALİNA-1

ADA SULTAN-1AÇELYA-2AÇELYA-1
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FEYRUZ-1

AYBARS-1

GRUP KADIKÖY-3GRUP KADIKÖY-2GRUP KADIKÖY-1

EMİR J-2EMİR J-1

PARS-2PARS-1
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MEHMET-2MEHMET-1

MASAL-1HALİL-2HALİL-1

YUSUF-4YUSUF-2

YUSUF-1

YUSUF-3
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ZEYNEP K-1ZEYNEP C-1 ZEYNEP C-2

ÖMER-2ÖMER-1

NAZLI-2NAZLI-1
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dessine, colorie, danse, chante... 
 

   
 

 

 

 

        

        De A à Z en FRANÇAIS ! 
   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

   

 

 

 

 

 

   Il fait _ _ _ _ _ . Il fait _ _ _ _ _ . 
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Nous sommes           au musée   à la bibliothèque   au cinéma 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

B _ _ _ 

 B _ _ _ _ 

  R _ _ _ _ 

LA FRANCOPHONIE  

J’adore le  
français ! 
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ZEYNEP DAMLASU PALABIYIKLI

ZEHRA SOLAK
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10 KASIM DOLMABAHÇE
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23 NİSAN
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BİLİM ŞENLİĞİ
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CUMHURİYET BAYRAMI

KERMES
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ESKİŞEHİR
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GELENEKSEL ÇOCUK OYUNLARI
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ZEMİN İSTANBUL
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İŞ BANKASI MÜZESİ
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PİKNİK
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SANTRAL İSTANBUL
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SPOR ŞENLİĞİ
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SINIFTAN KARELER
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YILDIZ PARKI

OKULUN İLK GÜNÜ
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23 NİSAN ÇALIŞMASI

ANNELER GÜNÜ
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Bonjour ! 

Je voudrais une 
crêpe s’il vous plaît. 

Combien ça 
coûte ? 

L 
A 
 
F 
R 
A 
N 
C 
O 
P 
H 
O 
N 
I 
E 

À Galatasaray, 

on apprend le français, 

on s’amuse, 

on fait des puzzles, 

on dessine, 

on colorie… 

C’EST SUPER ! 

La Francophonie 
c’est plusieurs 
pays … 

L’Arc de Triomphe 
de toutes les couleurs ! 
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Je suis jeune, 

Tu es d’accord ? 
 

Il est beau. 

Elle est belle.  
 

Nous sommes heureux. 

Vous êtes contents. 
 

Ils sont drôles. 

Elles sont gentilles. 

 

Trouve le mot : 

 
 

___________________ 

 

C’est facile ! 

Le français, 
c’est amusant ! 

Trouve le mot : 

 
 

___________________ 

Arslan – Ayda – Bade - Bahar 
Baran – Batuhan – Çağatay - 
Demir – Deniz – Doğa – Doruk  
Duru – Kaan – Hüseyin – Mert  
Mete – Nedim – Onur – Uras - 
Selin – Yağmur – Zehra – Zeynep - 
Damlasu - Zümra 
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ARDA ALİ ESENADA YAREN ÖZYÖREK ALİSYA KRİSTEL EKİNCİ

EMİN ÇINAR YALÇINELA TÜZÜNOĞLU-2

EFE BOYACIOĞLU-2EFE BOYACIOĞLU-1

ELA TÜZÜNOĞLU-1

EFE BOYACIOĞLU-3
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MIRZA KORKMAZMELİS ADA TÜKENMEZ-2İREM NEVA AKYOL

EGE İBRAHİM SAVAŞ

ÇINAR ULUĞNOYAN-2AREN MERT DİŞÇİ

ELİF AZRA GÜL

ÇINAR ULUĞNOYAN-1

DORUK İKİLER
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NEHİR DOĞAN-3TALYA YILMAZ-2

RÜZGAR TOKER

RÜZGAR DENİZ BİLEN

NİSAN HACIOĞLU-1

NEHİR DOĞAN-1 NEHİR DOĞAN-3

NİSAN HACIOĞLU-2
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MELİS ADA TÜKENMEZ LİDYA AKSOY

TALYA YILMAZ-1 İPEK NUR ALTUN
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Qu’est-ce que tu fais pendant la francophonie ?

Je mange des crêpes !!
Je joue, je fais un puzzle du monde francophone.

Je colorie l’Arc de Triomphe sur mon tee-shirt.
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Qu’est-ce que tu aimes faire ?

J’aime écouter des histoires et aller voir des pièces de théâtre.

J’aime aussi faire des bricolages.

Et j’adore fêter la nouvelle année avec mes amis !!!

J’aime le français, je parle français. 
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 Cette année, nous avons beaucoup travaillé !!! Mais aussi : 

 

En novembre, nous  

sommes allés à la  

médiathèque de  

l’Institut Français pour  

écouter des histoires ... 

 

 Le 20 mars 2019, jour de  

 la Francophonie : nous 

 avons acheté des crêpes 

 en parlant Français !  

 

   

                                                      ... et nous avons travaillé sur  

                                                      les  monuments de Paris :  

                                                      le Louvre et la Tour Eiffel ! 
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Cette année, nous     

avons travaillé sur  

un pays francophone :  

le Maroc.  

 

 

 

En avril, nous avons fait une chasse aux oeufs en chocolat et nous les avons mangés !  

Miam miam !! Même les escargots ! 

                 

 

 

 

                                                          

 

 

 

 Nous avons passé une très bonne année de Français ! 
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Kedi 
Yönetmen: Ceyda Torun 
Kedi Oyuncular:  Sarı, Bengü, Aslan Parçası, Psikopat, Deniz, Gamsız, Duman  
Tür: Belgesel / Ülke: Türkiye, ABD  
Yapım Yılı: 2016 / Süre: 119 dakika.

ÖĞRETMENİMİZ ÖNERDİ 
Öğretmenimiz Yıldız Yılmaz, bizim gruba “Çevremizdeki kedilerle ilgili 
araştırma yapın ama önce ‘Kedi’ belgeselini izleyin” dediğinde, ‘Kedi’ 
belgeselinin dünya çapında ünlü olduğunu bilmiyorduk. Ceyda To-
run’un yönetmenliğini üstlendiği ‘Kedi’, 
Atlanta Film Eleştirmenleri Birliği, Chlotrudis Awards gibi bazı festival 
ve ödül törenlerinde en iyi belgesel ve en iyi yönetmen ödülünü kazan-
dı. Belgeselin tam altı ödülü var. Ayrıca ‘Kedi’ belgeseli eleştirmenlerden 
yüksek not aldı. 

Amerika’nın en önemli gazetesi New York Times, ‘Kedi’ belgeselini 
‘büyüleyici’ olarak tanımladı. Ünlü Variety dergisi ise bu belgeselin 
mutlaka izlenmesi gerektiğini yazdı. 
Arkadaşlar hep beraber bu belgeseli izleyince Yıldız öğretmenin bize neden bu belgeseli önerdiğini daha iyi 
anladık. Güzel bir belgesel ve kediler hakkında çok şey öğrendik. 
Belgeselin başrolünde Sarı, Bengü, Aslan Parçası, Psikopat, Deniz, Gamsız, Duman adlarında yedi kedi var. 
Belgeselde her birinin farklı öyküsünü izledik. Daha sonra yönetmen Ceyda Torun’un belgeselle ilgili verdiği 
röportajları araştırdık. 

YÖNETMENLE RÖPORTAJ:
Amerika’da yaşayan Ceyda Torun, ‘BBC Türkçe’ sitesine verdiği rö-
portajda belgeseli çekme arzusunun nasıl doğduğunu şöyle anlatıyor: 
“Çocukluğum İstanbul’da geçti. 11 yaşıma kadar İstanbul’daydım ve en 
yakın arkadaşlarım sokak kedileriydi. Dünyanın başka şehirlerinde ya-
şadıktan ve sokak kedilerinin eksikliğini hissettikten sonra çocuk olarak 
bu inanılmaz varlıklarla beraber vakit geçirmiş ve onlardan bir şeyler 
öğrenmiş olmak kendimi bana şanslı hissettiriyor” diyor.

İstanbul’un kedilerle kurduğu ilişkinin dünyanın başka hiçbir yerin-
de bulunmadığını söyleyen Torun, en başta 35 kedinin hikayesiyle yola 
çıktıklarını, ancak daha sonra montajda bu hikayelerin yediye düştüğü-
nü söylüyor: “Çekim süresince bir sürü profesör, hoca, düşünür, sanat-
çıyla konuştum ve onlarla sohbetlerim sonucu hikayelerin nasıl sırala-
nacağını bulmaya çalıştım, sonuçta kedi gibi bir film yapmaya çalıştım.”  

ve ARAŞTIRMA
KEDİ BELGESELİ İZLENİMLERİ
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‘Kedi’nin ABD’de yabancı dilde en 
çok izlenen üçüncü film olduğunu 
söyleyen Torun, belgeseli yaparken 
en çok insanların kediler ile kurduğu 
ilişkiden etkilendiğini söylüyor:
“Çekimlerin sonunda kediler saye-
sinde İstanbul’daki insanları ve ke-
dilere bakan insanları tanıdım, kalp-
leri temiz, şefkat, merhamet dolu 
insanlar. 2,5 aylık çekimin sonunda 
o kadar mutlu bir şekilde ayrıldım 
ki İstanbul’dan, o güzel insanlarımız 
bizimle düşüncelerini paylaşan in-
sanlar… İnanın filmde gördükleriniz 
binde biri bile değil. Kendilerini so-
kak hayvanlarına adayan, büyük bir 

şekilde adamasa bile mama taşıyan, su veren insanlarımız çok. Bunu hatırlamak da, birbirimize hatırlatmak da 
çok güzel oldu.”
Torun’a göre kedilere düşkün olmamızın ve ‘Kedi’ belgeselinin bu kadar beğeni uyandırmasının nedeni, kedi-
lerin ‘ebedi ve zamansız bir konu’ olmasından kaynaklanıyor: “Kedilere baktığımızda içinde var olduğumuz 
zamanı unutabiliyor ya da zamanın dışına çıkabiliyoruz. Daha büyük bir zaman dilimini görebiliyor ve sı-
kıntılarımızı unutabiliyoruz. Biraz daha olumlu ve bizi aşan temaları hatırlamak bize çok iyi geliyor.”
Röportajda şu bilgilere de yer verilmiş: ‘Kedi’ belgeseli, çekim ekibinin neredeyse hiç uyumadan geçirdiği gün-
lerin sonunda ortaya çıkan bir yapım.

Kiraladıkları ofisin balkonuna yavrulayan ya da kucaklarına ve omuzlarına çıkan kediler ile yakın ilişki kuran, 
kedileri yakalamak için çatılarda çekim yapan, yemek yerken bir anda ellerinde kameralarla çekime başlayan 
bir ekibin imza attığı bir belgesel bu…
Çekim sırasında kedilerin doğum yapmak için bir eve girme arzusu duyduğunu ya da ölürken sessiz bir yere 
çekildiklerini gözlemleyen Torun, çekimlerin çok keyifli geçtiğini söylüyor.

KEDİ PARKINI ZİYARET 
Bu belgeseli arkadaşlarla birlikte izle-
dikten sonra kedilerle ilgili daha çok 
bilgi edindik. İstanbul’un kedilerin 
de şehri olduğunu öğrendik. Biz me-
ğer İstanbul’u kedilerle paylaşıyor-
muşuz. Kedilerin bizleri nasıl mutlu 
ettiğini, hayatımızdaki yerlerini daha 
iyi öğrendik.
Artık kedilerle daha yakın bir ilişki-
miz var, onlara daha çok yardımcı 
olacağımıza inanıyoruz. Örneğin ar-
kadaşlarla bir araya gelip Nişanta-
şı’ndaki Kedi Parkı’nı ziyaret ettik. 
Bu parkta kediler çok mutlu, birçok 



TC
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ

GALATASARAY İLKOKULU
OKUL DERGİSİ

79

Kedinin küçük yuvası var ve insanlar kedilere sürekli mama getiriyorlar. 
Ayrıca veterinerler de kedilerle ilgileniyorlar. 

Sıra geldi ‘Kedi’ belgeseli ve İstanbul ile ilgili yazdığımız yazılara:

ÖĞRENCİLERİN YORUMLARI
KEDİLER ŞEHRİ İSTANBUL
Bu belgeselde kedilerin İstanbul’un önemli bir parçası olduğunu öğ-
rendim. Sanki biz İstanbul’u onlarla paylaşıyoruz. Kediler yaşadıkları 
yerleri kendi evleri gibi görüyorlar, hepsinin durduğu bir yer var, orayı 
sahipleniyorlar ve insanlarla dost oluyorlar. 

Ayrıca her kedinin farklı bir yapısı olduğunu gördüm. Örneğin bir kedi 
yemek bulmak için türlü oyunlar yapıyordu ve patilerini bir evin camına 
sürtüyordu. Bir kedi de utangaçtı. 

Kedilerin özel güçlerinin olduğunu düşünüyorum. Örneğin duvara tır-
manmaları ve yüksekten atlasalar bile dört ayaküstüne düşmeleri… 

Kediler çevik canlılar ve avcılar. Karınları tok olsa bile sinek, kuş, fare avlıyorlar. 
Yazın bir köye gitmiştik kediler çok açtı. İstanbul’da ise kediler daha şanslı, çünkü insanlar genelde onlara 
mama, barınak, su veriyorlar ve iyi davranıyorlar. Zaten belgeselde de İstanbul için kedi şehri deniyor. Kediler 
ayrıca insanlara huzur ve sevgi veriyorlar, stresimizi alıyorlar.

Kedi karşılaştırma: Çapkın Behlül
Bizim sokakta Behlül isimli bir kedi var. Yakışıklı ve çapkın olduğu için 
ona Behlül diyorlar. Çok akıllı bir kedi, uyuyacağı zaman apartmana ge-
liyor, sabahları da ben okul servisine binerken dışarıya çıkıyor. 
Sanki onun da bizim apartmanda bir odası var. 
Behlül canını istediğinde kendini sevdiriyor. Belgeseldeki gibi Behlül de 
İstanbul’un bir parçası, bizim mahalle ondan soruluyor. Özgürlüğüne çok düşkün ve korkusuz. Apartmanın 
önünden büyük köpek bile geçse onlara tıslıyor, bazen saldırıyor.
DENİZ AHMET TEZEL / 3-B

KEDİLER DOSTUMUZ
Kediler anatomik olarak güçlüdür. Esnek bedenleriyle, hızlı refleksleri vardır. Çok yükseğe atlayabildikleri gibi 
aynı zamanda çok uykucu bir hayvandır. Kediler insan kulakları için çok zayıf ya da çok yüksek frekanstaki 
sesleri duyabilirler. Karanlığa yakın ortamlarda görebilirler. Güçlü koku alma duyusuna sahiptirler.
Balık, kedi maması et ve süt benzeri yiyeceklerle beslenirler. Kimisi derdini hareketleriyle anlatabilir. İnsanlarla 
paylaşımcı bir yapıları vardır. Kediler kafasının sığdığı her yere girebilir. 
Okşayıp sevdiğimizde yere uzanıp mayışan sevimli dostlarımızdır.
ATA YİĞİT ALTUNOK  3/B
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İSTANBUL KEDİLERİ
İstanbul kedi şehridir. İstanbul’da farklı türlerde onlarca kedi bulunur. 
Bu kedilerin bazıları korkak, bazıları da özgüvenlidir. Bazı kediler o ka-
dar özgüvenlidir ki, Pitbull gibi tehlikeli köpeklere bile kafa tutarlar. 
Bazı akıllı kediler ise evin kapısı açık olsa bile içeri girmiyorlar. Kedilere 
yemek olarak balık verilebilir. Kediler fare kovalamayı çok sever. Yavru 
kedilere süt şırınga ile verilebilir. 
ADAR BURAK BAKAN 3/B

İNSANLARLA UYUM İÇİNDELER
Belgeselde, İstanbul sokaklarının gerçek sahipleri olan kedilerin, her 
birinin kendine has karakterleri olduğunu ve günlük yaşamda insan-
lar ile beraber uyum içerisinde yaşamakta olduklarını gördük. İnsanlar 
kedileri besliyor, dükkânlarına ve evlerine alıyorlar. Hasta olduklarında 
veterinere götürüyorlar. Kediler de onlara vefa borçlarını sevgi ve bağ-
lılıkla gösteriyor.
Kedi Karşılaştırma: Duman

Kendi mahallemizde yaşayan adını Duman koyduğumuz sokak kedisi de, karnı acıktığında yemek yiyebilmek 
için dükkânlara uğruyor. İnsanlar Duman’a yiyecek veriyor, o da bunun 
karşılığında dükkânlara sahip çıkar gibi kapısının önünde bekliyor.

Sokak kedileri:
Sokak kedilerinin bazıları hırçın, bazıları uysaldırlar. Sokak kedileri ha-
yatın içinde oldukları için hayatın hem kolaylıklarını hem de zorlukları-
nı yaşarlar. Parklarda, sokaklarda özgürce dolaşırlar. Sokakta yaşayabil-
me koşullarını öğrenmişlerdir. Karınları aç kalmaları mümkün değildir, 
mutlaka bir yerden yiyecek bulup kendilerini besleyebilirler.
MERT KEMAL ÖZKÖK / 3-B

HAYVAN SEVMEYEN İNSANLARI DA SEVMEZ
Bu belgeseli izlerken şunları gözlemledim; insanlar, kediler çok sevecen 
davranıyorlardı ve onlara yemek, mama, süt ve su veriyorlardı. Çok gü-
zeldi ve çok etkilendim.
Bu belgesel “Hayvanları sevmeyen insanları da sevmez” diye önemli bir 

mesaj verdi bana.
Aslında sokak kedilerini ve bütün sokak hayvanlarını sahiplenmek yeri-
ne onlarla sokağı ve hayatı paylaşmak yeterli olabilir. 
YİĞİT ALİ EROL / 3-B

KEDİLER ÖZGÜR RUHLU
Kedilerin kendilerine göre karakterleri vardır. Mesela bazıları sert, bazı-
ları oyuncu, bazıları yumuşak, bazıları uykucu. 
Kedilerin bazıları mermerde uyumayı sever, bazıları sepette, bazıları da 

kutuda. 
İstanbul’un kedileri meşhurdur, çünkü biz Barcelona’ya gittiğimizde çok köpek vardı, hiç kedi göremedik. 
Kediler özgür ruhludur.  Kediler sahiplerini yormaz, bazı köpekler ise sahiplerini çok yorar.
ELA AYLİN GÜLERYÜZ 3/B
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İSTANBUL TATLARI VE YEMEKLERİ 

  
 
 İstanbul mutfağı yüzyılların getirdiği bir kültür birikimi ile oluşmuş çok renkli ve zengin bir 
mutfaktır.Temel olarak Osmanlı mutfağından beslenen İstanbul mutfağı aynı zamanda Yahudi, Ermeni ve 
Rum kültürlerinden de oldukça etkilenmiştir.Dünyanın önde gelen mutfaklarından olan İstanbul mutfağı 
doğu-batı sentezinin en güzel örneklerinden biridir. 
 
 Osmanlı kültüründen esinlenen klasik İstanbul mutfağının yanı sıra Ortaköy’ün kumpiri, 
Eminönü’nün balık ekmeği, Kanlıca’nın yoğurdu, Sarıyer’in böreği, Sultanahmet’in köftesi,, Vefa’nın 
bozası, Koska’nın helvası, İstiklal Caddesi’nin ıslak hamburger, Karaköy’ünGüllüoğlu Baklavası  
İstanbul’un en ünlü lezzetlerindendir. 
 

 Balık Ekmek 

 Şüphesiz İstanbul’un pek çok yerinde balık-ekmek bulunur ancak İstanbul’da balık ekmeğin merkezi 
Eminönü dür. 

 
Tarifi:  Fileto balıklar, üzerine hafifçe yağ sürülüp ızgarada iki taraflı olarak pişirilir. Soğan, 

maydanoz, pulbiber, tuz ve karabiber bir kapta harmanlayıp biraz ezerek karıştırılır.Ekmekler sandviç 
şeklinde ikiye kesilip bir parça balık ve maydanozlu soğan arasına yerleştirilir. Eminönü’ne has balık ekmek 
teknelerinde veya restoranlarda servis edilir. 

 
Kumpir 
 Kumpir, közlenmiş patatesin, farklı lezzetlerle buluşup lezzet üstü bir yiyeceğe dönüşmesiyle ortaya 
çıkan bir fast food yemeğidir. İstanbul’da kumpirle özdeşleşen Ortaköy semti, yan yana dizilmiş 
kumpircilerle doludur.  
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Tarifi: Özel fırınlarda pişirilen kumpirler, tereyağı ve kaşarla harmanlanıp isteğe göre seçilen 

mezelerle doldurulur. Rus salatası, kısır, mantar, yoğurtlu kırmızı lahana, dilimlenmiş zeytin bu mezelerden 
sadece birkaçıdır. 
 
Sultanahmet Köftesi 
 

Sultanahmet denilince akla tarihi mekanlar, çay bahçeleri ve köftesi gelir. Hiçbir baharat 
kullanılmadan, özenle seçilen etlere çok az miktarda ekmek, tuz ve soğan katılarak yoğrulan ve mangal 
ateşinde pişirilen köfteler, geleneksel Türk mutfağının ve İstanbulluların vazgeçilmez bir lezzetidir.  

 

Tarifi:  Kıyma ve böbrek yağı birlikte yoğurulur ve bu karışım kıyma makinasında iyice çekilir. 
Rendelenmiş iki baş soğan, iki çay kaşığı karbonat, iki yemek kaşığı süt tozu ve 1 yumurta sarısı bu kıymalı 
harca eklenir, iyice yoğurulur ve tekrar kıyma makinesinden geçirilir.Bu karışım bir gün boyunca 
dinlendirilir.Harçtan alınan parçalara istenen şekil verilerek ızgarada veya fırında pişirilir. 
 
 

Vefa Bozası 

 
 Boza, darı irmiği, su ve şekerden yapılan mayalı bir içecektir. Mayalı olduğu için de fermantasyonu 
sürekli devam eder. Bu nedenle bozayı çok bekletmeden içmek gerekir.Mayalı her içecek gibi boza da 
içinde gıda bakterilerinin yaşamasından dolayı faydalıdır. İçinde A ve B vitaminlerinin dört türü ile C ve E 
vitaminleri bulunur, ayrca mayalanırken ortaya çıkan laktik asit hazmı kolaylaştırır.  
 

 
 

Tarifi:  Bir tencereye alınan 2 bardak bulgurun içine 11 bardak su ilave edilir ve üzeri kapalı olarak 
oda sıcaklığında bir gece dinlendirildikten sonra kısık ateşte 2 saat kadar pişirilir. Daha sonra bu karışım 
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mutfak robotunda çekilir ve süzgeçten buzdolabına alınır. 2 çorba kaşığı un, üzerine 2-3 bardak su konulup 
kısık ateşte sürekli karıştırılarak koyulaşıncaya kadar pişirilir içine 2 çorba kaşığı şeker konulup eriyinceye 
kadar karıştırılır ve içine yarım bardak yoğurt ilave edilir.  
1/4 bardak ılık suda eritilen maya da yoğurt karışımına eklenerek ılık ortamda 30 dakika bekletilir..Daha 
sonra vanilya ve kalan şeker eklenir. Şeker eriyinceye kadar karıştırılıp tarçınla servis yapılır.  
 
 

Kanlıca Yoğurdu 

 

 
 
 Kanlıca yoğurdunun serüveni İstanbul’un fethi ile başlamıştır ve Osmanlı saray sofrasının 
vazgeçilmez ürünü olmuştur.Kanlıca yoğurdu kökleri oldukça eski, ortak ve kadim bir değerdir.Günlük doğal 
sütten yapılması, imalatında hiçbir katkı maddesi kullanılmaması ve özenle mayalanması nedeniyle doğal 
ve katkısızdır.Yemeklerle birlikte yenildiği ve yemeklerin içine katıldığı gibi tek başına bir ürün olarak da 
yenir.Ayrıca pudra şekerli, taze meyvelerle, ballı, reçelli ve dondurmalı olarak da tüketilir. 
 

Tarifi: 1 litre günlük süt tencerede kaynatılır. Süt parmak yakmayacak kadar ılıyınca 1 çorba kaşığı 
yoğurt süte karıştırıp tencerenin kapağı kapatılır. Tencere bir battaniyeye sarılarak yazın 4 saat, kışınsa 5-6 
saat kadar oda sıcaklığında bekletilir. Son olarak, buzdolabında 1 gün kaldıktan sonar ister sade olarak 
ister çeşitli tatlılarla birlikte tüketilir.  
 
Sarıyer Böreği 

 

 
 
 Adı İstanbul’un Sarıyer ilçesiyle birlikte anılan kol böreği, kahvaltılardan akşam yemeklerine günün 
her saatinde zevkle tüketilebilen lezzetlerdendir.Yanında çay, ayran ya da limonatayla nefis olan bu kıymalı 
böreğin lezzetinin asıl sırrı ise harcındaki kuş üzümleri ve baharatlardır. 
 

Tarifi: İlk olarak iç malzeme hazırlanır Soğanlar küp küp doğranır ve yağda tencerede kavrulur. 
Rengi hafif dönen soğanlara fıstık ve kuş üzümü ilave edilir.Ardından kıyma koyulur ve kavrulur.Tuz ve 
baharatlar da eklenerek soğumaya bırakılır.Yufka aralarına sürmek için eritilmiş tereyağı, sıvı yağ, süt, 
soda, yumurta ve tuz ile bir harç hazırlanır. Baklava yufkaları beş kat olacak şekilde, her katın arasına harç 
sürülür. Kıymalı iç uç kısma konularak rulo yapılır ve ve borcama uzunlamasına dizilir. Kalan harç tüm 
yufkaların üzerine bolca sürülüp dilimlenir. Börekler bir gece buzdolabında bekletilip 180 derecede üzeri 
kızarana kadar pişirilir.  
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Koska Helvası 

 
 Koska’nın geçmişi 1900’lü yılların başında Denizli’de Hacı Emin Bey’in faaliyet gösterdiği helvacı 
dükkânına kadar uzanmaktadır. Baba mesleğini sürdüren Halil İbrahim Adil Dindar 1931 yılında oğulları ile 
birlikte İstanbul’a gelerek Koska semtinde bir dükkân açar, zamanla ürettikleri helva ve tatlıların lezzeti ile 
ünlenir.Bulundukları semtten dolayı Koska’da ki Helvacı olarak anılmaya başlar ve daha sonra bu ünvanı 
markaları olarak tescilletirler.1974’de Topkapı’da kurulan fabrikada helvanın yanısıra lokum, reçel ve koz 
helva üretimine de başlanır.Türk gıda piyasasında güvenilir ve saygın bir yere sahip olan KOSKA, bilinirlik 
oranı en yüksek markalar içinde yer almaktadır 
 

 
 

Tarifi: Tereyağ eritilir. Sonra içine un ilave edilip kokusu çıkana kadar kavrulur. Kavrulmuş un 
mutfak robotuna konur ve iyice çekilir. Ardından kısık ateşte tekrar kavrulur.İçine pudra şekeri ve hafif 
topaklanmalar olduktan sonra da tahin ilave edilir.Karışım kıvamını aldıktan sonra tencereyi ocaktan 
alınır.Helva cam bir kapta düzleştirilir ve son olarak parçalara bölünerek servis edilir. 
 

Islak Hamburger 

 
 Sokak lezzetlerinin en güzeli ve en bize ait olanı hangisidir diye sorsak, çok kişi "Islak hamburger" 
cevabını verecektir. İstanbul’da özellikle İstiklal Caddesi’ndeki büfelerde satılmaktadır. 
 

 

Tarifi: Hamburger köftesi için, 500 gr. kıymanın üzerine 1 adet yumurta 1 adet rendelenmiş soğan, 
1 tutam ince kesilmiş maydanoz, tuz, karabiber ve 2 avuç galeta unu ilave edilip yoğurulur. Yoğurulmuş 
kıymadan alınan parçalar hamburger köftesi şekline getirilir ve tavada pişirilir.Sosu için, 5 adet domates küp 
küp kesilir. Üzerine 3 diş sarımsak, 2 kaşık ketçap, 1 çorba kaşığı domates salçası, tuz ve karabiber ilave 
edilip sos parçalayıcıdan geçirilir. Sıvı yağ tavada ısıtılır. Ardından domatesli sos ilave edilir ve kaynamaya 
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bırakılır. Hamburger ekmekleri domatesli sosa batırılır.Köftelerin piştiği tavaya bir fırın kağıdı iyice 
ıslatılarak koyulur ve hamburgerler ıslak fırın kağıdının üzerine yerleştirilip kapağını kapatılır. Kısık ateşte 
ekmek iyice yumuşayana ve ıslanana kadar birkaç dakika bekletilip servis edilir.  
 
 
 
 
 
 
 

 

Karaköy'ün Değişmez Lezzeti Güllüoğlu Baklava 

 
1800' lü yıllarda, Gaziantep’te tatlıcılık mesleğine giren Güllü 
Çelebi'ninvefatından sonra oğlu Hacı Mahmud Güllü, baba 
mesleğini sürdürür ve oklava ile tek tek açılan ince yufkadan 
baklava yapımını başlatır. Baklavaların rağbet görmesinden 
cesaret alan Hacı Mahmud Güllü’nün torunu Mustafa Güllü, 
baklavacılığı İstanbul’a taşımaya karar verir. 1949 yılında 
Karaköy’de açılan İstanbul’un ilk baklava dükkânı, aynı 
zamanda Gaziantep dışındaki ilk fırınlı baklava dükkânıdır. O 
günden bugüne baklavanın İstanbul’daki ilk adresi olarak 
Karaköy Güllüoğlu gösterilir.  
 

 
 
 
Cevizli ve Fıstıklı Baklava Tarifi: Yufkalar tezgâh üstüne serilir. Yufkaların tam ortasına tepsikalıp gibi 
kapatılır.Tepsinin dışında kalan kısımlar kesilip iki el büyüklüğünde parçalara ayrılır.Tepsi boyutunda 
kesilmiş yufkalar ince oklavayla tek tek sarılır.Tepsinin için hafif yağlanır, tabanına oklavaya sarılmış 
yufkaların iki tanesi düzgünce serilir.Sonra kesilen kenar yufkaların yarısı tepsinin içini tamamen 
kaplayacak şekilde kat kat atılır.Yufka katlarının üzerine öğütülmüş ceviz veya antepfıstığı içi serpilir.Kalan 
kenar yufkaları da, cevizin veya antepfıstığının üzerine aynı şekilde kat kat atılır.Daha sonra oklavaya sarılı 
diğer yufkalar, tek tek, aralarına ılık yağ serpiştirilerek tepsiye çarşaf gibi üst üste döşenir. Tepsinin dışına 
taşan yufkaların kenarları bıçak ile düzeltilir.Yufkaların yüzeyini bozmamaya dikkat ederek, keskin bir bıçak 
ile baklava dilimlenir. Erimiş yağ, tepside kuru yer kalmayacak şekilde gezdirilerek dökülür. Son olarak, 
tepsi 45 dak.kadar 200 derecedeki fırına sürülür. Baklavalar fırından çıkınca, hazırlanan şerbet sıcak sıcak 
üzerine dökülür.Şerbeti içine çektiğinde baklavalar hazır hale gelir.  
 

 
Eylül Pelit – Elif Dicle Özbahar – Duru Koçak (3/B)  
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3B HATIRASI

2018-2019
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İSTANBUL’UN
GÖRÜLECEK YERLERİ

GALATASARAY İLKOKULU
3-B

İNCİ DENİZ CEVAHİR-ÇAKIL DERİN HOŞVER
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KADIKÖY SOKAKLARI

Kadıköy’ün renkli sokaklarında gezebilir, alışveriş yapabilirsiniz. Kadıköy Altıyol Meydanında bulunan Boğa 
heykeli İstanbul’un simgelerinden biridir. Yaklaşık yüz elli yaşında olan Boğa Heykeli, 1860’larda Paris’te Fran-
sız heykeltraş Isidore Bonheur tarafından yapılmış, uzun ve maceralı yolculuğunun sonunda Altıyol Mey-
danına konulmuştur. Gücün simgesi olarak yapılmış heykel, günün her saatinde onunla fotoğraf çektirmek 

isteyen ziyaretçilerini ağırlar.
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KADIKÖY’DE YEME İÇME

Közde pişirilmiş Türk kahvesinin yanında servis edilen Türk lokumu, dünyanın hemen her ülkesinde bilinen, 
tanınan ve beğenilerek tüketilen enfes bir tatlıdır. 16. yüzyılda Yemen’den getirilen kahvenin, Osmanlı Saray’ın-

da özel tekniklerle pişirilmesi ile tüm dünyada kabul gören Türk Kahvesi ortaya çıkmıştır. 
Bu zevkli gezi sonunda, bizimde yaptığımız gibi tarihi İstanbul Gar’ı manzarası eşliğinde nefis dondurmalarla 

serinleye bilirsiniz.
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İSTANBUL’UN
GEZİLECEK YERLERİ

GALATASARAY İLKOKULU
3-B

ECE TOMBULOĞLU, RÜYA ECE ALTAŞ, ECE MİNA KOŞ,
DENİZ AKDEMİR, ELA BORAN, YAĞMUR TÜRK,

NAR ÇAKIROĞLU, 
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BOĞAZ TURU:

İstanbul’un tüm güzelliklerini keşfedebileceğiniz boğaz turu gezintisi sırasında Os-
manlı’dan kalma yazlık ve kışlık sarayları, yalıları ve koruları farklı açılardan görme 
şansı yakalayabilirsiniz. Ayrıca iki boğaz köprüsünün altından geçerken, yapıların ne 
kadar haşmetli olduklarını bir kere daha anlayabilirsiniz.

Denize açıldıktan sonra karşınıza çıkacak en önemli yapılar, Osmanlı’nın farklı za-
manlarında devletin yönetim merkezleri olarak kullanılan ve pek çok tarihi olaya ta-
nıklık etmiş Topkapı, Dolmabahçe, Yıldız, Çırağan, Beylerbeyi sarayları. Kışlık saray-
ların yanı sıra Hidiv Kasrı gibi yazlık mekânları da görme ayrıcalığına kavuşabilirsiniz.

 

Boğaz turu: 
İstanbul’un tüm güzelliklerini keşfedebileceğiniz boğaz turu gezintisi sırasında Osmanlı’dan 
kalma yazlık ve kışlık sarayları, yalıları ve koruları farklı açılardan görme şansı 
yakalayabilirsiniz. Ayrıca iki boğaz köprüsünün altından geçerken, yapıların ne kadar haşmetli 
olduklarını bir kere daha anlayabilirsiniz. 
Denize açıldıktan sonra karşınıza çıkacak en önemli yapılar, Osmanlı’nın farklı zamanlarında 
devletin yönetim merkezleri olarak kullanılan ve pek çok tarihi olaya tanıklık etmiş Topkapı, 
Dolmabahçe, Yıldız, Çırağan, Beylerbeyi sarayları. Kışlık sarayların yanı sıra Hidiv Kasrı gibi 
yazlık mekânları da görme ayrıcalığına kavuşabilirsiniz. 
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Ortaköy Camii, İstanbul'da Boğaziçi’nde Ortaköy semtinde ve sahildedir. 

Cami, Sultan Abdülmecid tarafından Mimar NigoğosBalyan’a 1853 yılında yaptırılmıştır. 
Oldukça zarif bir yapı olan cami Barok üslubundadır. Boğaziçi’nde eşsiz bir konuma 
yerleştirilmiştir. 
 

 
 

ORTAKÖY CAMİİ:

İstanbul’da Boğaziçi’nde Ortaköy semtinde ve sahildedir.
Cami, Sultan Abdülmecid tarafından Mimar NigoğosBalyan’a 1853 yılında yaptırılmıştır. Oldukça 
zarif bir yapı olan cami Barok üslubundadır. Boğaziçi’nde eşsiz bir konuma yerleştirilmiştir.
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RUMELİ HİSARI:

Rumeli Hisarı’nın yapımı 15 Nisan 1452 de başlamış ve 31 Ağustos 1452 de tamam-
lanmıştır. Hisar, Fatih Sultan Mehmet tarafından boğazdaki gemilerin geçişlerini 
kontrol etmek, kuzeyden gelebilecek saldırı ve yardımları önlemek amacıyla yapıl-
dığı bilinmektedir.

 

Rumeli Hisari: 
Rumeli Hisarı’nın yapımı 15 Nisan 1452 de başlamış ve 31 Ağustos 1452 de tamamlanmıştır. 
Hisar, Fatih Sultan Mehmet tarafından boğazdaki gemilerin geçişlerini kontrol etmek, 
kuzeyden gelebilecek saldırı ve yardımları önlemek amacıyla yapıldığı bilinmektedir. 
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Kuleli Askerî Lisesi: 

Üsküdar Çengelköy Boğazı kıyısında yer alan askeri bir okuldur. Okulun amacı Türk Silahlı 
Kuvvetlerine mevcut subay ve Kara Harp Okuluna kaynak teşkil edecek öğrenci 
yetiştirmektir. Silahlı Kuvvetlerimizin subay adaylarını yetiştiren Kuleli Askerî Lisesi, 21 Eylül 
1845 tarihinde “Mekteb-i  Fünun-u  İdadi” ismi ile Dolmabahçe Çinili Köşk’te öğretime 
açılmıştır. 
 

 

 
 

KULELİ ASKERİ LİSESİ:

Üsküdar Çengelköy Boğazı kıyısında yer alan askeri bir okuldur. Okulun amacı Türk 
Silahlı Kuvvetlerine mevcut subay ve Kara Harp Okuluna kaynak teşkil edecek öğ-
renci yetiştirmektir. Silahlı Kuvvetlerimizin subay adaylarını yetiştiren Kuleli Askerî 
Lisesi, 21 Eylül 1845 tarihinde “Mekteb-i Fünun-u İdadi” ismi ile Dolmabahçe Çinili 
Köşk’te öğretime açılmıştır. 
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Beylerbeyi Sarayı: 

1865 yılında Sultan Abdülaziz tarafından 500bin Osmanlı lirasına yaptırılmıştır. Genel olarak 
sayfiye sarayı ve konuk evi olarak kullanılmıştır. 
 

 

Beylerbeyi Sarayı: 

1865 yılında Sultan Abdülaziz tarafından 500bin Osmanlı lirasına yaptırılmıştır. Genel olarak 
sayfiye sarayı ve konuk evi olarak kullanılmıştır. 
 

 

BEYLERBEYİ SARAYI:

1865 yılında Sultan Abdülaziz tarafından 500bin Osmanlı lirasına yaptırılmıştır. Ge-
nel olarak sayfiye sarayı ve konuk evi olarak kullanılmıştır.
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Galatasaray Adası: 
Kuruçeşme semtinde, kıyıdan 165 metre açıkta birkaç büyük kayadan oluşan ada, Osmanlı 

Padişahı Sultan Abdülaziz tarafından 1872 yılında Saray Baş Mimarı SerkisKalfa'ya hediye 

edilmiştir.  

Sultan Abdülaziz'in ölümünden sonra, 2. Abdülhamit devrinde de saray baş mimarlığını 

sürdüren Serkis Kalfa (1835-1899) ölümüne kadar bu adada yaşamıştır. Bu yüzden Birinci 

Dünya Savaşı yıllarına kadar buraya 'Serkis Bey'in Adası' denirdi. 

Zamanın 'Cennet Köşesi' olarak da bilinen ada, 1957 yılında Galatasaray Spor Kulübü 

tarafından satın alınarak sosyal tesis yapılmıştır. 
 
 

 
 
 

 
 

GALATASARAY ADASI:

Kuruçeşme semtinde, kıyıdan 165 metre açıkta birkaç büyük kayadan oluşan 
ada, Osmanlı Padişahı Sultan Abdülaziz tarafından 1872 yılında Saray Baş Mimarı 
SerkisKalfa'ya hediye edilmiştir.

Sultan Abdülaziz'in ölümünden sonra, 2. Abdülhamit devrinde de saray baş mimarlığını 
sürdüren Serkis Kalfa (1835-1899) ölümüne kadar bu adada yaşamıştır. Bu yüzden 
Birinci Dünya Savaşı yıllarına kadar buraya 'Serkis Bey'in Adası' denirdi.
Zamanın 'Cennet Köşesi' olarak da bilinen ada, 1957 yılında Galatasaray Spor Kulübü 
tarafından satın alınarak sosyal tesis yapılmıştır.
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KÜÇÜKSU KASRI:

İnşaatı 1856 yılında tamamlanan Küçüksu kasrı Sultan Abdülmecit döneminde 
yaptırılmıştır. Sultanlar, uzun yıllar av ve biniş köşkü olarak kullanmışlardır. Yapı, 
şimdilerde müze ve sosyal bir alan olarak ilgi görüyor.
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İstanbul’un kalbi Beyoğlu’nun mihenk taşı binalarından 
buluşma noktası olarak insanların kullandığı Galatasaray 

isesi önünde buluşmamız gerçekleşti.

BEYOĞLU
GALATASARAY LİSESİ
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BEYOĞLU
İSTİKLAL CADDESİ

İstiklal caddesinin en eski 
pastanelerinden biriymiş. Markiz 
içinde Fransa’ dan gelen mevsim 
panoları çok güzeldi. Günümüze 
kadar korunamamış olması üzücü. 

İlk adı Lebon pastanesiymiş.
1940 yılında Markiz olarak 

değişmiş.

İstiklal caddesi istanbul’un en 
eski semtlerinden Beyoğlu’nda 

bulunmaktadır .
Taksim meydandan tünele kadar 
uzanırken caddede 100 yıllık 
nostaljik  tramwa ile gezebilirsiniz.
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İstiklal Caddesi turumuz dünyanın 
en eski 2.metrosu olan Tünel’ de 

sona erdi.
Bu yıl 144. yılını kutluyor. 

Tünelin inşaatı İstanbul’a turist 
olarak gelen Fransız mühendisin 

girişimleriyle başlamış.

Cezayir sokağı, Fransız sokağı 
olarak da biliniyor. Sokağın 
merdivenli olması çok ilgimizi 

çekti.
Restoran ve cafelerin çoğunlukta 
olduğu görülmesi gereken İstanbul 
sokakları arasında tavsiye ederiz.

BEYOĞLU
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Arkamızdaki bina Karaköy 
Palas, 1920 yılında inşa edilmiş 
ve günümüzde Halkbank 
Karaköy şubesi burada faaliyet 

gösteriyormuş.

Bankalar caddesinde ilk 1856 
yılında Osmanlı Bankası açılmış. 
Günümüzde Türkiye Cumhuriyeti 
Merkez Bankası Genel Müdürlüğü 

de bu caddede bulunmaktadır.
Binaların mimarisi çok güzeldi.

KARAKÖY
BANKALAR CADDESİ
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Komondo merdivenleri 1870-1880 
tarihleri arasında Komondo ailesi 
tarafından yeni sanat tarzında 
yaptırılmış. Voyvoda caddesi ile 

banker sokağını birleştiriyor.

Galata sokakları turistlerin 
görmeden gitmedikleri yerler 
arasında. Galata’nın merkezinde, 
Boğaziçi’ ni baştan başa gören 
Galata Kulesi, hediyelik dükkanları, 
tasarım dükkanları ve 55 yıllık 

restoranı bulunmaktadır.

GALATA
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Her sokakta ayrı bir tarih. Bu bina 1314 yılında, 
cenevizliler tarafından yaptırılmış ancak şuan aktif olarak 
kullanılmıyor maalesef ama hala sağlam olarak durması 

çok ilgimizi çekti.

GALATA
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Karaköy iskelesine geldik. Arkamızda Galata köprüsü ve İstanbul 
manzarası yürümeye devam...

KARAKÖY
GALATA KÖPRÜSÜ
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Galata Köprüsü, İstanbul yarım ada girintisinde Haliç üzerine 
yapılmış Eminönü ile Karaköy semtlerin birbirine bağlayan 
köprüdür. İlk 1845 yılında inşa edilmiş daha sonraki yıllarda 
yenileme çalışmaları yapılmıştır. Galata Köprüsünün üstünde balık 

tutmak için gelenler alt katında ise restoranlar bulunmaktadır.

KARAKÖY
GALATA KÖPRÜSÜ
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Son durağımız Balat sokakları. Artık yorulmaya 
başlamıştık

BALAT
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Balat sokakları genelde dik yokuşlu ve merdivenli ama renkli 
görünüşleri ile çok güzeldi. Fener Rum  Erkek Lisesi’ni yakından 
göremedik ancak uzaktan da çok büyük ve güzel görünüyordu. 
Fransa’ dan getirilen kırmızı tuğlalar ile yapılmış. Bu nedenle kırmızı 
Mektep olarak da biliniyormuş. Cumbalı evler, grafitili sokaklar, 
evden eve uzanmış iplere asılan çamaşırlı sokakları gezmek çok 

eğlenceliydi. Kesinlikle tavsiye ederiz.
Günün sonunda 14.000 adım atarak İstanbul sokaklarını hiç araç 

kullanmadan gezmeye ve tanıtmaya çalıştık.

BALAT
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3B MİNİATÜRK GEZİSİ
İSTANBUL’UN KÜLTÜRÜNÜ VE TARİHİ YERLERİNİ TANIDIK
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18 MART TÖRENİMİZ
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ATAMIZIN HUZURUNDA,
SAYGI, SEVGİ VE MİNNETLE
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İSTANBUL HALK EKMEK FABRİKA 
ZİYARETİ

GÖRME ENGELLİLER SİMÜLASYON 
MERKEZİ GEZİSİ

TOPKAPI EĞİTİM PARKI GEZİSİ

TOPKAPI EĞİTİM PARKI GEZİSİ
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PELİT ÇİKOLATA FABRİKASI
GEZİMİZ
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ANILARIMIZ



TC
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ

GALATASARAY İLKOKULU
OKUL DERGİSİ

114

Le français en classe de 3B 

  
Heure du conte à l’Institut français Les enfants dansent pendant la 

Francophonie  
  

  
Pause crêpes Photo de toutes les classes    

  

  
Les monuments de France coloriés par les 

enfants   
Les 3B font un puzzle   

 

 

 

Le français en classe de 3B
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Le français en classe de 3B 

  

Cadeau pour les mamans : les élèves colorient des  sacs pour la Fête des Mères. 
  

  
Atelier de français  Jeux de rôles  

  

  
Sortie à l’Institut français  Spectacle de marionnettes  

 

Le français en classe de 3B
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DEFNE DOĞUTÜRK

DEFNE DİZE ABUŞKA

AYŞE DEFNE ENGİN

ARNİSA CANSIN AKSOYARMAN SELAMİ

ECRİN TURAN

ECE TOPALSANDORUK RÜZGAR KORKMAZDEMİR GINLIK
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İDİL DENİZ DURSUN SUZAN ELA IŞKINKEREM DAŞARGÖL

ERDEM CAN NEHİR TAYFUR

KUZEY ÖZTÜRK
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SINIF VETERİNERDE
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ANKARA ETNOGRAFYA MÜZESİNDE
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                Cette année, nous avons beaucoup travaillé le D.E.L.F. !!! Mais aussi : 

En novembre, n ous  

sommes allés  à la  

médiath èque de l’I nsttut  

F rançais  pour écouter  

des histoires  ... 

 

 

 

En mars, n ous avons passé une journée  

au coll ège de Galatasaray . Nous avons  

exploré  les  lieux et rencontr é de  

nouveaux amis.   

 

 

 

 

 

 

Nous avons fait  

un exposé sur un  

pays francophone :  

la Belgique .  
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Le 20 mars 2019,  

jour de la  

Francophonie :  

nous avons vendu et  

mangé des cr êpes ... 

 

                          ... et colorié de beaux tee - shirts du Mont - Saint -Michel !  

 

 

 

 

 

 

 

En avril, nous avons fait  

une chasse aux oeufs en  

chocolat  et nous les avons  

avons mangé s !  

                Miam miam !!  

 

 

 

                                                          Et à la fn de l’année,  

                                                                              nous avons fait  

                                                            plein de jeux dehors !  
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EFE ÖZECE DERİN ULUTÜRK

DEFNE ÖZDEMİR 2

DEFNE BEKİROĞLU

CAN GÖKÇE

ALİ EFE KIZMAZASLANALİ ALP YILDIRIMADA TURAN

DEFNE ÖZDEMİR
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ONUR KABAÇALIKUZEY KARAKOYUNLUKEREM VURAL

İREM DOĞUTANİREM DOĞUTAN 2İREM DOĞUTAN 1

HALİL EMRE TAŞGINGÖKÇE BEYZA GENÇERFATİH EMİN BAYRAM
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YİĞİT ÇINAR KUBİLAYYAĞMUR MERİÇ

TÜRKALP ÇINAROĞLUTUNA TUTKUN
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Le français en classe de 4B  

  
Visite des élèves de 4B au collège pour la  

Francophonie  
Jeu en salle de sport  

  

  
Jeu dans la cour du collège Jeu dans la salle informatique  

  

  
Journée de la Francophonie   Achat et vente de crêpes   

 

 

 

Le français en classe de 4B
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Le français en classe de 4B 

  
Les élèves font la vente de crêpes   Les élèves s’amusent   

  

  
Coloriage de tee-shirt  Photo de la journée   

  

  
Heure du conte à l’Institut français  Cadeau pour la Fête des Mères   

 

 

Le français en classe de 4B
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İstanbul,
bizim tarihimizin ve uygarlığımızı 

bir özetidir.

GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
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