
PROJENİN ADI: BABA ÇOCUK EL ELE HAYDİ (SABAH NAMAZINDA) 
CAMİYE  

PROJENİN GEREKÇESİ: 

• İmam hatip ortaokulu olmanın mesleki farkındalığını 
oluşturmak 

• Olumlu davranış kazandırmak 
• Öğrencilerde namaz bilinci oluşturmak. 
• Veli ile öğrencinin kaliteli zaman geçirmesini sağlamak 
• Veli-okul- öğrenci arasındaki bağı kuvvetlendirmek 
• Öğrencilerde erken kalkma alışkanlığı oluşturmak. 

PROJENİN ÖZETİ: 

Her Cuma günü sabah namazında öğrenciler babası ile birlikte 
okulumuza yakın belirlenen camilerde öğretmenleri ile buluşur. 
Cemaatle kılınan sabah namazı ardından topluca kahvaltı yapılır 
ve okula dönülür. 

PROJENİN AMACI VE 
HEDEFLERİ: 

• Öğrencilerimize namazlarını camide kılma alışkanlığı 
kazandırmak. 

• Öğrencilerimizi cemaatle namaz kılmaya teşvik etmek 
• Cuma günün müminlerin bayramı olduğunun 

farkındalığını sağlamak. 
• Öğrencilerin babaları ile birlikte kaliteli zaman 

geçirmesini sağlamak. 
• Öğrencilerin velileri, arkadaşları ve öğretmenleri ile 

birlikte ortak paylaşımlarda bulunmasını sağlamak. 
• Öğrencilere erken kalkma alışkanlığı kazandırmak. 
• “ Namaz kötülüklerden alıkoyar” ayetini öğrencilerin 

benimseyerek kötü davranışlardan kaçınmalarını 
sağlamak. 

PROJE İÇİN PAYDAŞ 
KİŞİ/KURUM/KURULUŞLAR 

Okul müdürlüğü- Çınar Camii- Tamirhane camii- Kavaklı Cami-
Zeytinlik Ulu Camii- Atalar Merkez Camii- Mehmet Akif Ersoy 
Camii ve dernekleri 

PROJENİN UYGULAMA 
ADIMLARI: 

• 2016-2017 eğitim öğretim yılında ekim-nisan aylarında 
her Cuma günü sabah namazında okulumuza yakın çevre 
camilerinde buluşma planlanır. 

• Projeye her yıl ekim ayında başlanır. Nisan ayında 
güneşin erken doğmasından dolayı namaz saati ile okul 
başlama saati arasındaki süre çok uzun olduğu için proje 
sonlandırılır. 

• Veliye her hafta bilgilendirme dilekçesi gönderilir ve 
gelen dilekçelere göre katılımcı listeleri çıkarılır. 

• Cuma günü sabah sabah namazında belirlenen camide 
toplanılır ve cemaatle sabah namazı eda edilir. Ardından 
topluca dua edilir. 

• O hafta hangi camiye gidilecekse cami derneği ile 
görüşülür ve onların sponsorluğunda namaz sonrası 
kahvaltı programı organize edilir.  

• Kahvaltı esnasında öğrenciler ve velilerle sohbet edilir. 
Kahvaltı bitiminde yemek duası okunur. Hep birlikte 
okula geri dönülür. 

PROJENİN 
UYGULANACAĞI YER: 

Zeytinlik Ulu Camii, Tamirhane Camii, Atalar  Merkez  Camii, Çınar 
Camii, Kavaklı Camii, Mehmet Akif Ersoy Camii 

PROJENİN BAŞLAMA 
VE BİTİŞ TARİHİ: 

Ekim ayının ilk cuması-  Nisan ayının ilk cuması 

PROJENİN MALİYETİ: 
- Her Cuma sabahı kahvaltı (300-400 TL) 



 

 

 

 

 

PROJE ÇIKTILARI: 

• Öğrencilerimiz namazlarını camide kılma alışkanlığı kazanacak. 
• Öğrencilerimiz cemaatle namaz kılmaya alışacak. 
• Cuma günün müminlerin bayramı olduğunun farkedecek. 
• Öğrenciler babaları ile birlikte kaliteli zaman geçirecek. 
• Öğrencilerin velileri, arkadaşları ve öğretmenleri ile birlikte ortak 
paylaşımlarda bulunacak. 
• “ Namaz kötülüklerden alıkoyar” ayetini öğrencilerin 
benimseyerek kötü davranışlardan kaçınmalarını sağlamak. 
 

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: 
2015-2016 eğitim öğretim yılında okulumuzda başlatılan bu projenin bu 
yıl ve her eğitim öğretim döneminde yenilenerek devam ettirilmesi 
planlanmaktadır. 

RİSKLER: 

• Sabah namazı vaktinin erken oluşu projeye katılımı olumsuz 
etkileyebilir. 

• Kış aylarında havanın soğuk olması olumsuz etkileyebilir. 

PROJEYİ 
HAZIRLAYAN: 
OKULUN ADI, 
HAZIRLAYANIN 
ADISOYADI, E-MAİL, 
TEL: 

ÇAKABEY İMAM HATİP ORTAOKULU 
 
 
 
Nigar GÜLTEKİN 
nigargultekin02@gmail.com 
5067355083 

mailto:nigargultekin02@gmail.com


 

 

 

 



 

 

 


