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“CAMİ HİZMETLERİ İLE İLGİLİ ÖRNEK PROJELER” KİTABI HAZIRLIKLARINDA 

DEĞERLENDİRİLEBİLECEK PROJELER İÇİN TANITIM FORMU 

PROJE ADI 
7-11 YAŞ KARAKTER EĞİTİMİ 

Açıklama: Projenin amacını kısa yolla aktaran net ve öz bir adı olmalıdır. 

PROJEYİ HAZIRLAYANIN 

ADI SOYADI Abdülkadir KOÇAR UNVANI İmam Hatip 

SİCİLİ 20116194 GÖREV YERİ Mustafa Şahin Camii 

İLİ İLÇESİ Mersin Mezitli E-MAİL abdulkadir_kocar@hotmail.com 

  

PROJEYİ YÜRÜTEN KURUM Mezitli Müftülüğü 

İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURUMLAR 
TDV Mezitli Şubesi, Gençlik Spor İl/İlçe 
Müdürlükleri 

PROJENİN UYGULANDIĞI TARİHLER Başlama 22.09.2015 – Devam etmektedir 

PROJENİN UYGULANDIĞI CAMİ Mustafa Şahin Camii ve Gençlik Merkezi 

HEDEF KİTLE – FAYDA SAĞLAYAN GRUPLAR 7-11 yaş aralığı Çocuklar 

  

PROJE ÖZETİ 

PROJENİN 
AMACI  
(En fazla 30 
kelime 
kullanınız.) 

Küçük yaşlardan itibaren çocuklara temel, insani değer ve erdemlerin 

kazandırılması, değerlere karşı duyarlılık oluşturulması ve davranışa dönüştürüp 

topluma faydalı bireylerin yetişmesine katkıda bulunmak. Camiyi ve din 

gönüllüsünü sevmek, cami ikliminde büyümesine katkı sağlamak. 

Açıklama: Projenin ana amacı aktarılır. Bu bölümde asıl odak noktası, projeyle ortaya 
çıkarılan hizmetlerin ne olduğu değil, bu hizmetlerden hedef kesimin sağladığı faydadır. 

PROJENİN 
UYGULAMA 
ADIMLARI 
(En fazla 400 
kelime 
kullanınız.) 

- Proje uygulama günleri: Hafta sonu (Cumartesi - Pazar)  

- Cumartesi günü; ilk iki saat Karakter (değerler) eğitimi, bir saatte etkinlik  

- Pazar günü; ilk iki saat Kur’a-ı Kerim bir saatte etkinlik  

- İlk önce etkinlik panosu oluşturduk ve bölümlere ayırdık.  

ATakımı: Kuran-ı Kerime geçen öğrencilerimizin resimlerini bu bölüme astık,  

Sabah Namazı Kahramanları: Bu bölümde babasıyla beraber sabah namazına 

gelen öğrencilerimizin resimlerini astık.  

Not: Bu iki bölümde resimleri olan öğrencilerimize kurs bitiminde Kur’an ve 

Namazla Şereflenenler Madalyası verdik,  

- Panoda ayrıca ders halkası etkinlikleri ve ziyaretler bölümü yer alıyor. Yapılan 

faaliyetler resimlenip asılıyor.  

- İyilik timleri oluşturduk, bu timlerimizle hastane, huzur evi, evde hasta ziyareti 

yaptık, büyüklerimizi makamlarında ziyaret ettik.  

- Mevlid-i Nebi Haftasında esnaf ziyaretleri yaptık, parklarda çocuklara balon 

büyüklere gül takdim etik.  

- Doğa yürüyüşü ve piknikler düzenledik.  

- Eğitim amaçlı çizgi filmleri sinevizyon ekranında izledik.  

- Uçurtma Şenliği düzenlendi. 

-Okçuluk eğitimi, yüzme, taekwando, bedminton bunları il gençlik spor müdürlüğü 

salonlarında gerçekleştirdik.  

- Basketbol, futbol, X-Box Oyunu, mangala, langırt, masa tenisi, güreş, bilek 

güreşi, ve unutulan geleneksel oyunlar (birdirbir, mendil kapmaca, yakan top, halat 

çekme vb.) gibi oyunların bir çoğunu etkinlik saatimizde camimizin iç alanında bir 

kısmını da dış alanda gerçekleştirdik.  
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- Sıfır atık projesinde destek ve çevre temalı farkındalık oluşturmak amacıyla 

Cami, gençlik merkezimiz başta olmak üzere öğrencilerimizin evlerinde de geri 

dönüşüm kutuları oluşturduk. İyilik timlerimizle birlikte “Temiz Bir Gelecek İçin 

Elele” sloganı ile saha temizliği etkinliği yapıldı. 

- “Ben Ne Yersem Komşumla Yerim” sloganıyla evlerde çocuklarımızın bizzat 

kendisinin komşularına ikram etmeleri sağlandı. 

- “Her Canlının Bir Evi Olmalı” sloganıyla çocuklarımızla birlikte kuş evleri 

yaptık ve uygun yerlere montajını yaptık. Yine kuş yemlikleri yaparak uygun 

yerlere astık. 

 
Açıklama: Bu kısım proje tanıtımının ana kısmını oluşturmalıdır. Verilen bilgiler projeyi 
uygulamak istediğinde okuyucuya hangi hazırlıkları yapması gerektiği, proje kapsamında 
hangi faaliyetleri nasıl ve ne şekilde gerçekleştirebileceği konusunda bir fikir vermelidir. 
Uygulama adımları; proje çıktılarına ulaşmak için yapılan hazırlıklar, yürütülen çalışmalar 
ve gerçekleştirilen faaliyetlerdir. 

PROJE 
SONUÇLARI 
(En fazla 30 
kelime 
kullanınız.) 

Karakter eğitimi sürecine dahil olan öğrencilerimizin dini, milli değerlere daha hassasiyetle 
sahip çıktığı ve uygulama alanında gözle görülür şekilde faal oldukları gözlemlendi. Sosyal, 
kültürel ve sportif alanlarda da öğrencilerimizin kişisel gelişimlerine katkı sağlandı. yıl 
boyu eğitim sürecinde öğrencilerimiz cami ve gençlik merkezimizi evleri gibi sahiplendiler. 

Açıklama: Projeyle hangi neticelere ulaşıldığı özetle yazılır. 

PROJENİN 
KAYNAĞI VE 
MALİYETİ 

40.000 TL. Cami ve Gençlik Derneği ve mahalli imkanlar. 

Açıklama: Projede maddi kaynak kullanıldı ise hangi usulle, nereden temin edildiği ve 
toplam maliyeti belirtilir. 



 
   EK-3 

 
 

             

 

 


