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 20 Aralık Çarşamba günü ortaokulumuzun tüm 
sınıf seviyelerinde öğrencilerimizin akademik  
ilerlemelerini görmek amacıyla deneme sınavı  
yaptık.  
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 Ortaokulumuz 6. sınıf öğrencileri fen bilimleri 
dersinde öğrendikleri “Kuvvet ve Hareket” konusu-
nu okul bahçesinde uygulamalı  olarak işlediler. 
Bahçenin bir köşesinden diğerine koşarken hem 
eğlendiler hem de süratlerini hesapladılar.  
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 Ortaokulumuzun 5. sınıf öğrencileri fen bilim-
leri dersi kapsamında “Sürtünme Kuvveti” konu-
sunu kalıcı hale getirmek için kırılmayan yumur-
talar tasarladılar. Onlarca öğrencimiz  tasarımla-
rı sayesinde sürtünme kuvvetini arttırdıkları yu-
murtalarını okulumuzun 4. katından aşağıya 
atarak hem sürtünme kuvvetini hem de tasarım-
larını test ettiler. 



  SAYI:09                                                                    YIL: ARALIK 2018                                        SULTAN FATİH ORTAOKULU 

/SultanFatihKoleji              /sfkoleji                  /sfkoleji 

 
 
 
 

 
 Ortaokulumuz 7.sınıf öğrencileri ''Kürsü Senin'' 
adlı yarışmada kendi seçtikleri bir konuda sunum 
hazırlayarak akranlarını ve jüri üyelerini etkileme-
ye çalıştılar. Bu eğlence dolu ve öğretici yarışmayı 
''Charlie Chaplin'' konusunu seçen ve başarılı bir 
şekilde sunumunu gerçekleştiren Zeynep Minal 
ÖCAL isimli öğrencimiz kazanmıştır. Kendisini teb-
rik eder ve başarılarının devamını dileriz.  
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 LGS maratonunda oldukça yorulan 8.sınıf öğ-
rencilerimizin hem eğlenmesini hem de öğrenmiş 
oldukları İngilizce kelime ve yapılarını pekiştirmeyi 
amaçlayan bu yarışma kıyasıya bir mücadeleye 
sahne oldu. Kahoot ve video soruları içeren bu ya-
rışmayı son anda kazanan 8-C sınıfı öğrencilerini 
tebrik eder ve başarılarının devamını dileriz.   
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 Türkçe zümresi olarak ortaokulumuzun tüm sınıf 
düzeylerinde gerçekleştirdiğimiz Koridor Kelime 
Yarışması'nda öğrencilerimiz kelime dağarcıklarını 
eğlenerek ve öğrenerek geliştirdiler.  
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 Ortaokul öğrencilerimiz, Türkçe öğretmenleri 
eşliğinde vefatının 82.yılında İstiklal Marşı Şairimiz 
Mehmet Akif Ersoy'un kabrini ziyaret ettiler. Kabri 
başında Kur'an-ı Kerim tilavetinde bulunup 
“Asım'ın Nesli”nin yolunda yürüdüklerini bir kez da-
ha herkese gösterdiler.  
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 Ortaokulumuz 5.sınıf öğrencileri sosyal bilgiler 
dersinde öğrendikleri “Yeryüzü Şekilleri” konusu-
nun  daha iyi anlaşılması için hazırladıkları yeryü-
zü maketlerini gün boyu 3.kat koridorunda sergile-
diler.   
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 Din kültürü ve ahlak bilgisi zümresi tarafından  
Kur’ân-ı Kerim iklimini hakim kılmak amacıyla 
6.sınıflarımız arasında Kur’ân-ı Kerim’deki Kısa 
Sureleri Güzel Okuma Yarışması düzenlendi.  
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 18 Aralık Dünya Arapça Günü münasebetiyle 
7.sınıflarımız arasında “Ya Gariel Kuran” adlı 
Arapça Güzel Şiir Okuma Yarışması gerçekleşti-
rildi. Büyük bir heyecana sahne olan yarışmada 
ilk üçe giren değerli öğrencilerimizi tebrik eder, 
başarılarının devamını dileriz. 
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 Sosyal bilgiler dersi kapsamında okulumuz 
7.sınıf öğrencileri, Osmanlı Tarihi Bilgi Yarışma-
sı’nda kıyasıya mücadele ettiler. Eğlenceli bir çe-
kişmenin ardından kazanan öğrencilerimize hedi-
yelerini vererek onlara güzel bir anı da biz bırak-
mış olduk.  
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 Sultan Fatih Ortaokulu Robot Takımı ilk kez 
katıldığı turnuvada finale kaldı. Final maçlarının 
sonucunda ise İstanbul 5.si oldu. Danışman ho-
calarımızı ve kıymetli öğrencilerimizi tebrik eder 
başarılarının devamını dileriz.  
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 Özel Sultan Fatih Ortaokulu olarak ikinci veli 
toplantımızı gerçekleştirdik. Genel bilgilendirme-
lerin yapıldığı ilk bölümün ardından bire bir     
görüşmelerin yapıldığı ikinci bölüme geçildi. Bu  
bölümde velilerimize öğrencilerimiz ve yapılacak 
çalışmalar hakkında detaylı bilgiler verildi. Çok 
verimli ve yoğun bir katılımla gerçekleşen      
toplantımıza teşrif eden velilerimize teşekkürü 
bir borç biliriz.  
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 Ortaokul öğrencilerimizin çalışmalarından     
oluşturulan, karışık tekniğin ön planda olduğu 
“Karma Resim Sergisi” 3.katta öğrencilerimizin 
beğenisine sunuldu. 
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  5.sınıf öğrencileri, Çarpım Tablosu Turnuvası’nda 
birbirleriyle yarışarak eğlenceli vakit geçirdiler.  
Yarışmanın sonunda birinci olan kıymetli öğrenci-
miz  Fatma Sena Emik’i tebrik ediyoruz. 
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 18 Aralık Dünya Arapça Günü münasebetiyle 
yabancı diller zümresi tarafından oluşturulan 
sergi okulumuzun 3.katında öğrencilerimizin be-
ğenisine sunuldu. Renkli biblo ve kelime kartela-
ları ile çocuklarımız eğlenerek birçok Arapça ke-
lime öğrenme şansını yakaladılar.  
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 Matematik zümresi tarafından düzenlenen 
“Koridor Zeka Oyunları Turnuvası”nda çeyrek ve 
yarı final karşılaşmaları tamamlandı. 6/B sınıfın-
dan Ali Onay, 6/C sınıfından Bahadır Yiğit finale 
kalan öğrencilerimiz oldu. 8. sınıflarımızda ise  
8/C sınıfından Aykut Demirtaş ve Ahmet Sami 
Ortaç ocak ayının 2. haftasında gerçekleştirile-
cek final müsabakasına adını yazdırmayı başa-
ran öğrencilerimiz oldular. 
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  Aralık ve ocak ayı değerimiz olan “Yardımseverlik” 
değeri kapsamında İHH’nin organize ettiği “Yemen 
yardım bekliyor!” projesine destek olmak için okulu-
muzda yardım kermesi düzenlendi. Hem öğrencile-
rimizin yardımseverlik duygusunu kuvvetlendirmek 
hem de ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin ihtiyaçlarının 
karşılanmasına bir nebze olsun katkıda bulunmak 
amacıyla düzenlediğimiz kermesimize  öğrencileri-
miz ve velilerimiz yoğun ilgi gösterdiler.  



  SAYI:09                                                                    YIL: ARALIK 2018                                        SULTAN FATİH ORTAOKULU 

/SultanFatihKoleji              /sfkoleji                  /sfkoleji 

 
 
 
 

 İstanbul’da düzenlenen Okullar Arası Yıldızlar 
Greko-Romen Güreş Turnuvası’nda 8.sınıf  
öğrencilerimizden; 
 Hamza Bingöl  57 kg’da  İstanbul 5.si 
 Masum Türkoğlu 62 kg’da  İstanbul 3.sü 
 Fatih Yüce    100 kg’da  İstanbul 3.sü    
olmuştur. Öğrencilerimizi ve beden eğitimi öğret-
menimizi tebrik eder, başarılarının devamını dile-
riz.  
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 7.sınıf öğrencilerimiz, sınav haftası öncesin-
de sınıf öğretmenleri tarafından  motivasyonu 
arttırmak amacıyla düzenlenen Cevahir 
AVM’deki FunLab Eğlence Merkezi’nde gönülle-
rince eğlendiler.  
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 8.sınıf öğrencilerimiz yoğun geçen sınav hafta-
sına hazırlık sürecinde üzerlerindeki yorgunluğu 
atmak, sınav stresinden uzaklaşmak için sınav 
koçlarıyla birlikte önce film izleyip sonrasında 
Snowpark’da eğlenceli vakit geçirdiler.  
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 Aralık ve ocak ayı değerimiz olan "Yardımseverlik"  
değeri kapsamında, değerler eğitimi komisyonu  
tarafından okulumuza davet edilen  İHH Ortadoğu 
Koordinatörü Emre Kaya "Yemen yardım bekliyor!" 
konulu bir sunum gerçekleştirdi. Sunumun sonun-
daki soru-cevap kısmında Emre Bey, öğrencileri-
mizin sorularını cevapladı. 
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 Deprem gerçeği ile ilgili farkındalık oluştur-
mak amacıyla Fatih Belediyesi Sivil Savunma 
ve Afet Birimi Müdürü Sayın Fethi Bodruk,    
okulumuz 5.sınıf öğrencilerine bilgilendirme   
semineri verdi. Öğrencilerimiz seminere yoğun 
bir ilgi gösterdi. Seminerimiz sonrası depremle 
ilgili küçük bir tatbikat ile gerçekleşti. 
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 Okulumuzun bilişim zümresi tarafından düzen-
lenen “Bilgisayarsız Kodlama” etkinliğinde 6 ve 7. 
sınıflar iki farklı kategoride heyecanla yarıştılar. 
Etkinlikte yönergeleri takip ederek kodlar yardımı 
ile hedefi bulmaya çalıştılar.  
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 Değerler eğitimi komisyonunun düzenlemiş ol-
duğu, Özel Sultan Fatih Ortaokulu öğrencileri ile 
birlikte çevremize karşı sorumluluklarımız değeri 
kapsamında Terkos Karaburun’da bulunan Ocak-
çıoğlu Çiftliği’nde fidan dikimi etkinliği gerçekleş-
tirdik. Öğrencilerimiz isimlerinin yazılı olduğu fi-
danları büyük bir coşku ve heyecanla, gelecek 
nesillere hediye olarak toprakla buluşturdular. 
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 Çağımızın en yaygın hastalıklarından biri olan 
"diyabeti" tanıtmak ve bilgilendirmek amacıyla 
Özel Sultan Fatih Anadolu Lisesi Biyoloji Öğretme-
ni Ayşe Ekici, 5 ve 6.sınıf öğrencilerimizle buluştu. 
Konferans boyunca öğrencilerimize diyabeti, tanı-
sını, doğru bilinen yanlışları aktaran öğretmenimiz 
konferans sonunda öğrencilerimizin diyabet ile ilgili 
sorularını cevapladı.   
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 Özel Sultan Fatih Ortaokulu 6.sınıf öğrencile-
ri sınıf öğretmenleri ile birlikte Türkiye'nin vitrini 
sayılan Miniatürk'te kısa bir Türkiye turu attılar. 
Ülkemizde yer alan doğal ve tarihi zenginlikleri-
mizi bir arada görme fırsatı gören öğrencilerimiz 
daha sonrasında Fatih'in Fermanı "Deliler" filmi-
ni izlediler.  
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İSTİSMAR NEDİR?  ÇOCUKLARIMIZI NASIL KORURUZ?   - 1 

             Hemen hemen her gün televizyonda, gazetede, sosyal medyada karşımıza çıkan ve çağımızın 

vebası haline gelen, çocuklarımız için endişelendiğimiz istismar hakkında neler biliyoruz? Çocukları-

mızı bunlardan nasıl koruyacağız? Elbet herkesin bu konu hakkında fikri vardır ancak doğru bilinen 

yanlışlar kişisel dünyamızda tabular oluşturmakta; bu tabular yüzünden çocuklarımızı yeteri kadar 

eğitememekteyiz. Peki çocuklarımızı istismardan korumak için eve kapatarak mı büyüteceğiz. Tabii 

ki hayır. Bu yazımızda istismar tanımını, çeşitlerini ve çocukları bu konuda nasıl bilinçlendireceğimizi 

tartışacağız.  

ÇOCUK İSTİSMARI NEDİR? 

           0-18 yaş grubundaki çocuğun; sağlığını, fiziksel ve psiko-sosyal gelişimini bilerek veya bilmey-

erek olumsuz etkileyen her türlü harekete “çocuk istismarı” denir. 4 çeşit istismar vardır: 

Fiziksel İstismar 

          Çocuğun kaza dışı sebeple bir yetişkin tarafından yaralanması ve örselenmesidir Bir tokattan 

başlayarak çeşitli aletlerin kullanılmasına kadar devam edebilir En yaygın rastlanılan ve belirlenmesi 

en kolay olan istismar tipidir. Fiziksel istismara maruz kalan çocuklarda sürekli tetikte olma hali, 

başkalarının fiziksel temaslarına aşırı ve ani tepkiler verme, vücudunda yara izlerinin olması gibi be-

lirtiler görülebilir. 

Duygusal İstismar 

         Çocuğun gereksinim duyduğu ilgi, sevgi ve bakımdan yoksun bırakılarak psikolojik hasara 

uğratılmasıdır. Tanımlanması en zor ancak en sık gerçekleşen istismar türüdür. Çocuğu aşağılama, 

yalnız bırakma, kardeşleri arasında ayrım yapma, korkutma, yıldırma, tehdit etme, suça yöneltme, 

önemsememe, küçük düşürme, çocukla alaylı konuşma, çocuğa lakap takma, aşırı baskı ve otorite 

kurma duygusal istismar davranışlarıdır. Duygusal istismara maruz kalan çocuklarda özgüvensizlik, 

depresif duygudurumu, dünyaya ve çevresine belli bir ilgisizlik ve küçük yaş davranışlarına dönme 

belirtileri görülebilir. 

Ekonomik İstismar  

Çocuğun fiziksel ve zihinsel gelişimini olumsuz etkileyen, yaşı ve gücü ile orantılı olmayan işlerde 

ucuz emek olarak çalıştırılmasıdır. Çocukların dilendirilmesi, mendil satmaları, ayakkabı boyamaları 

ekonomik istismar örnekleridir. 

Cinsel İstismar 

          Bir kişinin, çocuğa yönelik cinsel haz duyma amacıyla; cinsel organlarına dokunması ve/veya 

dokundurtması, tecavüz etmesi teşhircilik yapması, cinsel uyarı ve doyum için kullanması, fuhuşa 

zorlanması, pornografi gibi türlü suçlarda cinsel obje olarak kullanması, çocuğun yanında porno-

grafik görüntüler izlenmesi ve izletilmesi cinsel istismardır. Cinsel istismarcı yetişkin bir kadın veya 

yetişkin bir erkek, çocuğun yaşıtı, yaş olarak kendinden büyük bir çocuk ve aileden biri olabilir. Cin-

sel istismara uğrayan çocukların yaşa göre dağılımları incelendiğinde %70’inin 2 - 6 yaş arasındaki 

çocukların olduğunu görmekteyiz.  
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İSTİSMAR NEDİR?  ÇOCUKLARIMIZI NASIL KORURUZ?   - 2 

Cinsel istismar her zaman şiddet içermeyebilir ve cinsel istismarda çocuğun rızasının olup olmadığı 

sorgulanmaz! 

Cinsel istismara maruz kalan çocuklarda görülen belirtiler yaşa göre değişim göstermekle birlikte;            

Tekrarlayıcı, rahatsız edici düşünceler, 

Olayla ilgili kabuslar,  

Uykuya dalma güçlüğü (karanlık olayı çağrıştırabilir ya da kabus göreceğini düşündüğü için uyumak 
istemez),  

Öfke patlamaları, konsantrasyon güçlüğü,  

Olay sonrasında olay anını tekrar tekrar yaşıyormuş hissi, 

Yaşına uygun olmayan cinsel davranışlar, cinsel davranışlarda artma, mastürbasyon, yaşadıkları cin-
sel travmayı yeniden yaşama ve tekrarlama eğilimi 

Cinsel oyunlar oynama, cinsel kimlik bozuklukları, cinsel işlev bozuklukları gibi belirtiler görülebil-
mektedir. 

Cinsel istismara uğrayan çocukların %50'sinde travma sonrası stres bozukluğu görülmekte, depres-
yon, düşük benlik saygısı, intihar davranışları, alkol ve madde kullanımı eşlik edebilmektedir. 

Çocuklar; kendilerine inanılmayacağı, cezalandırılacağı, bu yaşadıkları sanki kendi günahı gibi düşün-
dükleri veya istismarcı tarafından tehdit edildikleri için istismarı büyüklerine anlatmak istemezler. 

Çocuklarımızı Cinsel İstismardan Korumak İçin Nasıl Güçlendirebiliriz? 

Güvenliklerini sağlamayı öğretin. İnşaatlarda, boş ve terk edilmiş, güvenli olmayan yerlerde tek baş-

larına ya da arkadaşlarıyla da olsa oynamamaları gerektiğini, ebeveynlerden izinsiz komşuların 

evine gitmemeyi, sosyal medyadan tanımadığı insanlarla konuşmamayı, ‘seni annene götürece-

ğim’ gibi hikaye anlatan tanıdığı veya tanımadığı insanları dinlememeyi, istemediği herhangi bir 

davranışla karşılaştığında bağırması ve oradan uzaklaşması gerektiğini, yaşadıklarını güvendikleri 

bir büyüğe anlatmaları gerektiğini anlatın. 

Bedenlerini korumayı öğretin. Bunu sağlamak için çocuklara ‘mahremiyet eğitimi’ verilmelidir. Ço-

cuğun vücudunun özel yerlerini, iyi ve kötü dokunuşları, kötü bir dokunuşla karşılaştığı zaman 

yapması gerekenleri anlatın. 

‘Hayır’ demeyi öğretin. Çocuklara herhangi birisi onları incitmeye ya da istemediği bir davranışta 

bulunmaya kalkarsa hayır demeleri gerektiğini söyleyin. 

Yardım istemeyi öğretin. Ona doğru gelmeyen şeyleri size rahatlıkla söyleyebileceğini ifade edin. 

Bazen çocuklarımızın olayları abarttığını düşünürüz, ne olursa olsun söylediklerini dinleyin. Çocu-

ğunuza inanın, eğer yardım istiyorsa bunu geri çevirmeyin. Çocuklar bu konularda çok ender ya-

lan söylerler.  

Bu bilgileri çocuklarınıza verirken çok dikkatli olmanız gerekir. Panik havasında sıkça yapılan hatır-

latmalarla verilen bilgiler çocukları insanlardan korkan, her şeye şüpheyle bakan saplantılı kişilikler 

haline getirebilmektedir. 

Her vatandaş çocuğa karşı işlenmekte olan istismar suçunu bildirmekle yükümlüdür. 

              ÖZEL SULTAN FATİH ORTAOKULU REHBERLİK SERVİSİ 


