
PROJE ADI: ÖDÜLLÜ YAZ KURAN KURSU PROJESİ 

 

 

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

 

PROJEYİ HAZIRLAYANIN 

 

ADI SOYADI: Erol Ekim 

UNVANI: İmam-Hatip 

 

GÖREV YERİ: Soğucak Mah. 

 

İLİ İLÇESİ: Sakarya/Söğütlü 

E-MAİL: ekimerol@hotmail.com 

 

 

 

PROJEYİ YÜRÜTEN KURUM 

Söğütlü Müftülüğü  

 

İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURUMLAR 

Söğütlü Müftülüğü, Söğütlü Kaymakamlığı, Söğütlü Milli Eğitim Müdürlüğü 

 

PROJENİN UYGULANDIĞI TARİHLER 

17.06.2019-26.07.2019 

 

PROJENİN UYGULANDIĞI CAMİ 

Söğütlü İlçesine bağlı mahalle Camileri 

 

HEDEF KİTLE – FAYDA SAĞLAYAN GRUPLAR 

Çocuklar ve Gençler 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROJE ÖZETİ 

 

PROJENİN AMACI  

 

Öğrencilerimize 5 vakit namaz kılma alışkanlığı kazandırmak, Camiyi sevdirmek, 

Kuran okumaya teşvik etmek, iyilikleri çoğaltmak, kötülüklere engel olmak, güvenilir 

ve şuurlu bir nesil yetiştirmektir. 

 

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 

 

Proje yazım aşaması bittikten sonra hocalarımızla istişare edilip son kararlar alınıp 

kaideler yazıldı. Müftülüğümüzden ve Kaymakamımızdan proje onayı alındı. İlçe 

Milli eğitim müdüründen izin alınıp proje bütün okullarda tanıtıldı. Afişler 

hazırlanarak Okullara, Camilere durak ve bakkallara asıldı. Proje ilçede bulunan 

1000 e yakın öğrenciye hitap etmektedir. Projemiz 17.06.2019 tarihinde başlayıp, 

26.07.2019 tarihinde sona erecektir. Hafta içi 5 gün toplam 6 hafta yani 30 gündür. 

 

Yaşlarına göre Erkekler ve Kızlar ayrı olarak 3 kategoriye ayrıldı: 

 

A grubu Erkekler:6,7,8 

B grubu Erkekler:9,10,11,12 

C grubu Erkekler:13,14,15… 

       A grubu Kızlar: 6,7,8 

       B grubu Kızlar:9,10,11,12 

       C grubu Kızlar:13,14,15… 

 Olarak sınıflandırılmıştır. 

Projede puanlamalar:  

 

1-BEŞ VAKİT NAMAZ   

Erkek Öğrenciler: 

 

A)Cemaatle: Sabah: 20 Öğle:10 İkindi:10 Akşam:10 Yatsı: 15 

B)Kendi başına Kılınırsa: Sabah: 2 Öğle: 2 İkindi:2 Akşam: 2 Yatsı: 2  

Kız öğrenciler: Beş vakit namazın sadece bir vaktini öğle veya ikindi Camide kılarlarsa 

20 puan kazanırlar. Diğer vakitlerin puan karşılığı erkeklerin cemaatle namaz 

karşılığıdır.  



 

Kaide:-Kendi muhitinden başka bir yere veya tatile giden öğrenciler hocalarına 

fotoğraf, namaz kıldığı caminin imamından imzalı kâğıt veya velisinin imzalı kâğıdı 

getirirlerse Cemaatle Namaz puanlarını alırlar.  

 

2-ELİF BE CÜZÜ: Her bir sayfanın puan karşılığı 10 dur. Hocalarımız puanları 

isterlerse hafta sonu geçtiği cüz sayfalarını toplayıp toplam puanı verebilirler. 

 

3-KURAN-I KERİM: Okuduğu her Kuran sayfası için üç puan verilir. 

 

4-DUA VE SURELER: Eûzü besmele, Kelime-i Şehadet, Kelimei Tevhit, Sübhaneke, 

Ettehiyyatü, Salli ve Bârik, Kunut duaları, Fil suresi dâhil aşağısını ezberleyenlere her 

okuduğu dua ve sure 10 puandır. Ayrıca anlamlarını da okuduğunda ek 10 puan 

kazanırlar. 

 

Ayet el Kürsi, Hüvellahüllezi, Amenerresulu, Duha suresi dâhil Fil suresine kadar, 

Ezan Duası, Yemek duasını ezberleyenlere yine 10 puan verilir. Meallerini 

ezberlediklerinde 10 puan daha verilir.  

 

5-KURSA GELMEDE DEVAMLILIK: Kursa geldiği her gün 20 puan kazanır. Öğrenci 

tatile veya başka bir yere misafirliğe gittiğinde, gittiği yerde kursa giderse ve bunu 

fotoğraflandırır ise veya o yerin imamı telefon ederse kurs puanını tam alabilir. 

 

6-MÜEZZİNLİK: Kamet getirmeyi öğrenip hocalarına verdikten sonra Camide 

müezzinlik yaparsa bir kereye mahsus öğrencilere 50 puan verilir. 

 

7- SALİH AMEL: Öğrencilerimiz bu uygulamadan günde 10 puan alabilirler. Üç salih 

amel belirlenmiş,  bir tanesini hocaları bir diğerini öğrenci kendisi belirleyecektir. 

Belirlenen salih ameller. 

1-İhtiyarlara yardım: Bir ihtiyara veya yaşlı birisine otobüste yer verdiğinde veya 

bulunduğu mahallede bir ihtiyara yardım ettiğinde 2 puan alır. 

 

2-Temizlik: Eğer öğrencimiz çevresini kirletmez ve bulduğu bir çöpü çöp kutusuna 

atarsa 2 puan alır.3- Selamlaşmak. Geri kalan salih ameli hocası öğrencinin ihtiyacına 

göre belirler. Son salih ameli de öğrenciye sorulup karar verdiği bir salih ameli 

yapabilir. 

 



8-İLAHİ SÖYLEME: En az iki kıta ilahi ezberleyip makamına yakın okuyan 20 puan 

kazanır. Her yeni ilahi ezberlediğinde aynı puanı alır. 

 

9-BİLGİ YARIŞMASI: Öğrenciler okudukları Yaz Kuran Kursu Dini bilgiler kitabından 

sınava tabi tutulurlar.100 üzerinden kaç puan alırlarsa yarışma puanlarına eklenir. 

Sınavı hocalarımız istedikleri kadar soru hazırlayıp sorabilirler. Önemli olan yüz 

üzerinden değerlendirme yapıp puan eklemeleridir.  

 

10- BAŞÖRTÜ(Kız öğrencilerimiz):*Kız öğrenciler her gün düzenli bir şekilde 

başörtülerini (ev ve mahremleri) hariç taktıklarında 20 puan alırlar. Başörtü takılması 

sadece Camiye veya Kuran kursuna mahsus olmayıp çarşıda, pazarda, sokakta 

düğünde de takmaları gerekmektedir. 

 

UYGULAMADA PUAN EKSİLTMELER: 

 

*Fiziki Kavga: Arkadaşlarıyla kavga edip fiziki bir müdahalede bulunan öğrencilerin 

100 puanı silinir. 

 

*Küfür: Projeye katılan öğrencilerin ağızlarından küfür sözleri çıktığında 50 puan 

silinir. 

 

*Hocanın Kanaati: Hocasına saygısızlık yapanın, söz verip sözünde durmayanın veya 

sözünü dinlemeyenin, hocasına yalan söyleyenin veya tertip düzeni bozanın hocasının 

takdirine göre 20 puana kadar silinir. 

 

*Anne baba Şikâyet: Anne ve Babasına saygısızlık yapan, onların sözünü dinlemeyen 

çocukların velileri hocalarını arayıp şikâyetçi olduklarında 10 puan eksiltilir.  

 

 

PROJEDE HEDİYELER:  

 

Kategori İlçe birincilerine 6 kişiye: Çeyrek altın 

Kategori İlçe İkincilerine 6 kişiye: Gram altın 

Kategori İlçe Üçüncülerine 6 kişiye: 150 TL 

Her Cami yine kendi birinci ikinci ve üçüncülerine hediye verecektir. Projeye katılan 

bütün öğrencilere 17 Haziran Pazartesi günü kızlara şal, erkek öğrencilere şapka 

dağıtıldı. Proje sona erdiğinde yine bütün öğrencilere kırtasiye malzemesi 

dağıtılacaktır. 

 



13 yaş ve üzeri bütün kız ve erkek öğrenciler Çanakkale gezisine gönderilecektir.(Bu 

geziyi Söğütlü Belediyesi üstlenmiştir. 12 yaş ve altı bütün öğrenciler bir göl kenarına 

veya mesire alanına pikniğe gönderilerek ödüllendirileceklerdir. 

 

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 

 

Her sene sadece öğle namazını Camide kılan öğrenciler proje vesilesiyle 5 vakit 

namazlarını Camide kıldılar. Projeyi duyup Camiye ilk defa gelen öğrenciler görüldü. 

Kursa gelmede devamsızlıklar önlendi. Kuran okumaları ilerledi. Daha fazla dua ve 

sure vermeye başladılar. Öğrencilerin motivasyonu sağlandı. Projeden ve geri 

dönüşümden çok memnun kalan Söğütlü Belediye Başkanı bir sonraki Yaz Kuran 

Kursu döneminde projeye katılan bütün öğrencileri Çanakkale’ye gönderme sözü 

verdi. 

 

Açıklama: Projeyle hangi neticelere ulaşıldığı özetle yazılır. 

 

PROJENİN KAYNAĞI VE MALİYETİ 

 

15 000TL gönüllü iş adamlarından toplandı. Çanakkale gezi programını İlçe 

Belediyemiz üstlendi. Gezi piknik programımızı sendikamız üstlendi. Toplam tüm 

maliyet 30 000 TL oldu. 

 

Açıklama: Projede maddi kaynak kullanıldı ise hangi usulle, nereden temin edildiği 

ve toplam maliyeti belirtilir. 

 

 

 


