
SEMERKAND GENÇLİK 

ARA TATİL TEMATİK KAMPLARI KILAVUZU 

Amaç  

Tematik kampların amacı gençlerimizin sosyal, kültürel ve manevi gelişimlerine katkıda bulunmak ve 

en az bir alanda uzmanlaşmalarına vesile olmaktır.  

Önceliğimiz, gençlerin hoşça vakit geçirebildikleri ortamlarda ekipçe gelişimin tadına varmalarına 

katkı sağlamaktır. 

Tematik Kamp Başlıkları 

 İslamî İlimler Tematik Kampı 

o Kur’an-ı Kerim, İlmihal, Arapça, Osmanlıca, Fıkıh vb.  

 Sanat ve Edebiyat Tematik Kampı 

o Sanat dallarından (ebru, ahşap işleri, hat vs.) herhangi birine yönelik içerikler  

o Edebi faaliyetler (Şiir okuma vb)  

 Geleneksel Okçuluk ve İzcilik Tematik Kampı (Erkeklere yönelik) 

o Bu kamplar için Gençlik Kulüpleri bünyesinde yapılan kamplara dâhil olunabilir veya 

Gençlik Spor Bakanlığının tesislerinde gençlik kampı olarak gerçekleştirilebilir. 

o Geleneksel okçuluk faaliyeti kamp istasyonlarına dâhil edilebilir. 

o Bu kamplar yeterli İzci lideri varsa ve resmi şartlar sağlanmışsa yapılabilir.  

o Planlama aşamasında Bölge Semerkand Gençlik Sorumlusu ile istişareli edilmelidir. 

 Meslek Tanıtım Kampı (Erkeklere yönelik) 

o Alanında uzman ve örnek kişilerin gençlerle buluşturulmasıdır. (Doktor, esnaf, 

mühendis, berber vb.) Mostar Gençlik Gönüllüleri’nden destek alınarak üniversiteler 

de tanıtılabilir. 

 Lezzet ve El Becerileri Tematik Kampı (Hanımefendilere yönelik) 

o Yemek yapımı  

o El Becerileri faaliyetleri 

 

Notlar 

 Kur’an-ı Kerim dersi ağırlıklı olmakla birlikte yukarda bulunan tematik çalışmalar uygulanır. 

 Bu kılavuzda belirtilen durumlar rehber niteliğindedir, duruma göre değişiklik yapılabilir. 

 Kampların hangi gün, başlık ve tarihlerde yapılacağı istişare ile belirlenmelidir.  

 Gençlerin kampa ekip olarak katılması teşvik edilmelidir. 

 Kampa katılacak gençler önceden belirlenmelidir. (12-15 liseli genç gibi) 

 Bir noktada imkânlara bağlı olarak birden fazla tematik kamp yapılabilir. 

 Tematik başlıklar eğitmen durumu göz önünde bulundurularak seçilmelidir. Başlıkların içinin 

doldurulabilmesi için uzman bir eğitmen şarttır. Örneğin İslami İlimler Tematik Kampı’nda 



Arapça işlenecek ise bir Arapça eğitmeni, Edebiyat Tematik Kampı’nda kitap mütalaası 

yapılacaksa bir edebiyatçı olmalıdır.  

 Her tematik kamp içinde tema etkinliklerinin yanında Kur’an-ı Kerim, ilmihal, kısa sohbetler, 

ekip çalışmaları, oyun ve yarışma gibi eğlenceler, sinema vb. etkinlikler eklenmelidir.  

 Kamplar 2, 3, 4 gün olabilir. İzci kampları dışında bütün kamplar gündüz yapılmalıdır. 

 Yemek vb. ikramlar, ekipler tarafından nöbetleşe olarak yapılabilir. 

 

Program Örnek İçerikleri 

 Sabah Namazı Buluşması (Erkeklere yönelik) / Varsa tarihi camilerde tercih edilebilir. Veliler de 

davet edilebilir. 

 Kahvaltı / Uygun mekân varsa kahvaltı namaz sonrası yürüyerek gidilebilecek bir mekânda 

veya hava şartlarına bağlı olarak uygun açık bir alanda çay-simit-peynir vb. şekilde olabilir. 

 Ekip Proje Çalışmaları / Ekiplerin yapabilecekleri etkinlikleri düşünüp istişare ederek yazılı hale 

getirecekleri, sorumlu kişiye teslim edecekleri çalışmalardır. 

 Ara Etkinlikleri / Takım Oyunları, yarışmalar, yürüyüş, gezi vs 

 Kur’an-ı Kerim Dersleri / Ara dönemki kamplar Kur’an-ı Kerim ağırlıklı olacaktır. Öğrencilerin 

seviyesine göre gruplara ayrılabilir. Kur’an-ı Kerim okumasını bilmeyeneler kamp süresince 

belli bir konuya kadar gelebilirler. Bu kişiler, kamp sonrasında takip edilerek Kur’an-ı Kerim 

derslerine devam etmesi sağlanır. Ders aralarında Kur’an-ı Kerim’in hikmetleri, özellikleri vb. 

konular ele alınmalı, öğrencilerin bu konularda şuur edinmeleri sağlanmalıdır. 

 Genç Okur Okuyoruz / Dergiyi okuma etkinliği öncesinde İl Sorumluları için hazırlanan (Genç 

Okur Etki) incelenmelidir. 

 Altın Silsilenin İzinde (Kısa Sohbet) / Özellikle Abdulhakim Elhüseyni (k.s.), Muhammed Raşid 

Elhüseyni (k.s.) gibi altın silsilenin büyüklerinin hayatları kısaca anlatılabilir. Ben Pişmanım, 

Ateşin Yakmadığı Âşık kitaplarından yararlanılabilir. 

 Sinema Saati / Film Önerileri: Her Çocuk Özeldir, Cennetin Rengi, Ters Yüz, Serçelerin Şarkısı, 

Umudunu Yitirme vb. 

 Anne-Kız ya da Baba-Oğul Buluşması / Kapanış etkinliği olarak yapılabilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Program Örneği (2 gün için) 

Saat Program Detay 

1. Gün 

09.00 Kahvaltı  

10.00 Tanışma / Program Açılışı vb.  

10.30 Kur’an-ı Kerim Dersleri (Öğrencilerin 

durum tespiti) 

 

11.30 Tematik Faaliyet Etkinliği Seçilen temaya göre etkinlikler/dersler 

yerleştirilir. 

13.00 Kur’an-ı Kerim Dersleri  

13.30 Öğle Namazı ve Yemek  

14.30 Tematik Faaliyet Etkinliği Seçilen temaya göre etkinlikler/dersler 

yerleştirilir. 

15.30 Ara etkinlik Yarışma, oyun vb. 

16.00 Kur’an-ı Kerim Edepleri ve Özellikleri / 

İkindi Namazı ve Çay Arası 

Çay eşliğinde hasbihal-soru-cevap yapılabilir. 

17.00 Bitiş  

2. Gün 

09.00 Kahvaltı  

10.00 Kur’an-ı Kerim Dersleri  

10.30 Genç Okur Okuyoruz / Kitap Okuma 

Saati 

 

11.30 Tematik Faaliyet Etkinliği  

13.00 Kur’an-ı Kerim Dersleri  

13.30 Öğle Namazı ve Yemek  

14.30 Tematik Faaliyet Etkinliği / 

Tefekkür Saati: Fotoğraf Yarışması (Kız 

öğrenciler için) 

 

15.30 Ara etkinlik Yarışma, oyun vb. 

16.00 İkindi Namazı ve Çay Arası / Sohbet Çay eşliğinde hasbihal-sohbet yapılabilir. 

17.00 Kapanış Etkinliği / Baba-oğul, anne-kız 

buluşması 

Görüşler anket vb. ile alınabilir. 

 


