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1.1 PROJE ÖZETİ  

Bakırköy ilçesinde lise eğitimini sürdürmekte olan gençlerimizin hadis alanındaki bilgi ve tecrübelerini 

fotoğraf yöntemiyle artırmak, hadisleri yaşayarak öğrenme fırsatı sunmak ve sanatla dini bilginin 

birlikteliğine dair tecrübe kazandırmak amacıyla öğrencilerin   seçtikleri bir hadisi uygun düşen bir 

temayla birleştirerek fotoğraflamaları istenmektedir. Ayrıca bu alanda çalışırken ailelerin de desteği 

gerekli olduğundan aile içi ilişkilere katkı yapması planlanmaktadır. 

1.2 PROJE ALANI 

Bakırköy ilçesinde eğitimini sürdürmekte olan lise öğrencileri ve ailelerini kapsamaktadır. 

1.3 PROJENİN AMACI VE HEDEFLERİ 

Sosyal medyanın ve android telefonların etkisiyle pek çok insan dijital bir sosyalleşme sürecine 

girmiştir.  Bu dijital sosyalleşme, insanları gerçek sosyal çevrelerinden uzaklaştırmakta, insani ve 

manevi değerlerine yabancılaştırmakta ve yalnızlığı da beraberinde getirmektedir. Toplumun yapı taşı 

olan aile de bu dijitalleşme sürecinden etkilenmekte özellikle genç kuşak ile ebeveynleri arasında 

paylaşım azalmaktadır. Pandeminin zorunlu kıldığı izolasyon sürecinde sosyalleşmekten uzaklaşan 

insanlar daha fazla internette vakit geçirmek zorunda kalmış bu süreçten olumsuz etkilenenlerin 

başında da genç kesim gelmektedir. Gençlerin dini bilgi ve aileleri ile ilişkilerinin zayıf olduğu 

gözlemlenmektedir. Bir lise öğrencisinin bu yılları ailesi ile geçirdiği kritik öneme sahip yıllar olması 

sebebiyle bunu fırsata çevirmek, bunu yaparken de hem bir sanat dalı hem de bir dini bilgi kaynağı 

hakkındaki farkındalığını artırmak amaçlanmaktadır. Projemiz ile gençlerin çevrelerine duyarlılığını 

artırmak, genç kuşak ve ebeveynleri ortak bir projede buluşturarak aile içi bağları güçlendirmek, biraz 

olsun dijital dünyayla sosyal dünyayı uzlaştırarak ailece yapılan paylaşımları artırmak ve manevi 

değerlerimizi yaşayarak, kalıcı bir şekilde öğrenilebilmesini sağlamak amaçlanmaktadır. 

2.1 MEVCUT DURUM, İHTİYAÇLAR VE PROBLEMLER 

1.Projenin duyurusuna yönelik proje ortaklarıyla birlikte hareket edilerek el ilanı, afiş, broşür, davetiye 

vb. yöntemlerle katılımcılara ulaşım imkânı sağlanacaktır. 

2.2 PROJEDEN DOĞRUDAN YA DA DOLAYLI YOLDAN FAYDA SAĞLAYACAK GRUPLAR 

Projeden doğrudan fayda sağlayacak grup yarışmaya katılacak olan lise öğrencileridir. Dolaylı olarak 

da ailelerinin, yakın arkadaşlarının fayda sağlayacağı umulmaktadır. 

2.3 FAYDA SAĞLAYAN GRUPLARIN NEDEN SEÇİLDİĞİ 

Gençlerimiz geleceğimizin mimarlarıdır. Gençlerimizin psiko-sosyal gelişiminin desteklenerek onlara 

manevi değerlerimizin aktarılması önemli bir kazanım olarak düşünülmüştür. Ayrıca aile içi etkili 

iletişim ve paylaşımların arttırılması gençler ve aile üyeleri arasında kaliteli vakit geçirilmesinin önemi 

güçlü ve sağlıklı bir toplumun temellerinin atılmasında önemlidir. Lise öğrencileri arasında hadis 

okuma ve öğrenme oranının düşüklüğü de gözlemlendiğinde bu grupta yer alan öğrencilerin  

kazanımlarının kıymetli olacağı düşünülmüştür. 

3.1 PROJE UYGULAMA ADIMLARI 

1.İlçe müftülüğünce komisyon kurularak yarışmaya konu olan hadislerin belirlenmesi 

2.Yarışma koşullarıyla ilgili şartnamenin oluşturulması 

3.TDV desteği sağlanarak öğrencilere verilecek ödüllerin alınması 

4.Katılım sağlayacak okul ve kurumlarla irtibata geçilerek, öğrencilere gerekli duyuruların 

yapılması. 

5.Yarışmada dereceye giren öğrencileri belirlemek üzere; İlçe Müftüsü, Din Kültürü Öğretmeni, 

İHL Meslek Dersi Öğretmeni, Vaiz, İlçe Gençlik Koordinatörü, ADRB Koordinatörü, Murakıp ve 



Görsel Sanatlar Öğretmeninden oluşacak bir komisyon kurulması, 

6.Dereceye giren öğrencilerin ödüllendirilmesi 

7.Yarışmaya katılan öğrencilerin eserlerinden oluşan bir sergi açılması 

4.1 PROJEYİ YÜRÜTME METODU VE BU METODUN SEÇİLME SEBEBİ 

Projede özellikle lise öğrenimini sürdürmekte olan gençlere ulaşılması hedeflenmiş, proje vasıtasıyla 

gençler ve aile üyeleri arasındaki paylaşımların arttırılması amaçlanmış; aynı zamanda ilçe 

müftülüğümüzle gençlerimiz arasındaki gönül bağımızın güçlendirilmesi planlanmış, hem de bilinçli 

nesiller yetişmesi adına uygun adımlar olduğu düşünülmüştür. 

4.2 PROJE İZLEME MEKANİZMASI 

Proje Bakırköy İlçe Müftülüğü ve Bakırköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Bakırköy Gençlik ve Spor 

İlçe Müdürlüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Bakırköy Şubesi iş birliği ile yürütülecektir. 

4.3 PROJEDE VARSA ORTAKLARIN VE DİĞER KURUMLARIN PROJEYE KATILIMI VE 

GÖREVLERİ 

TDV Bakırköy Şubesi: Mali konularda destek alınır. 

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü: Projenin duyurulması ve öğrencilerin programlara katılımını teşvik eder. 

İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ödül töreni ve sergi için salon tahsisini sağlar. 

 

4.4 PROJE EKİBİ VE GÖREV TANIMLARI 

Proje Sorumlusu: Şahabettin Karabay (Bakırköy İlçe Müftüsü) 

Proje Koordinatörü: Tuba Şahin 

Proje Ekibi: Bakırköy İlçe Müftülüğü Vaizleri, Bakırköy Müftülüğü ADRB Koordinatörlüğü, 

Bakırköy Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü 

5.1 ÖDÜL ŞARTNAMESİ 

1-Bakırköy İlçe sınırları içerisindeki ortaöğretim kurumlarından birinde örgün lise öğrencisi olmak. 

2-Bakırköy İlçe Müftülüğünün https://istanbul.diyanet.gov.tr/bakirkoy web adresindeki duyurular 

sekmesinde yer alan linkten projeye konu olan hadis dokümanlarını edinmek ve özel şartnamedeki 

şartları kabul etmek. Dereceye girilmesi durumunda şartname metnini ıslak imzalı (reşit olmayanların 

veli imzasıyla birlikte) olarak teslim etmek.  

3-Fotoğraf için seçilecek hadisi sadece yarışmaya konu olan hadislerden seçmek. 

4- En fazla 1 hadis üzerinden en çok 3 fotoğraf ile yarışmaya başvuru yapmak. 

5-Yarışmaya konu yapılan fotoğrafı daha önce başka bir yerde kullanmamış olmak 

6-Bir kişinin sadece bir kez katılma hakkı vardır.  

7-Yarışmacıların kimlik, iletişim, okul bilgilerini ve çekmiş olduğu fotoğraflarını 11.04.2022 

tarihinden itibaren 13.05.2022 günü mesai bitimine kadar Bakırköy İlçe Müftülüğünün 

bakirkoymuftulugu@gmail.com e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.  

8- Fotoğraflar JPEG/JPG formatında ve 150-300 dpi değeri arasında olmalıdır.  

9- Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir 

yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin 

verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm 

sorumluluğu yarışmacıya aittir. Eser gönderenler bu konuda gereken izinlerin kendileri tarafından 

alınmış olduğunu, doğabilecek anlaşmazlıklarda tüm sorumluluğun kendilerine ait olduğunu beyan ve 

taahhüt ederler. Bu konuda oluşabilecek anlaşmazlıklarda Bakırköy İlçe Müftülüğü sorumlu 

olmayacaktır. Bu konuyla ilgili örnek muvafakatname için şartname ekindeki belgeden yararlanılabilir.  

5.2 ÖDÜLLER 

1-) 1. olan öğrenciye bir tam cumhuriyet altını 

2-) 2. olan öğrenciye bir adet yarım altın 

3-) 3. olan öğrenciye bir adet çeyrek altın 

4-) 4. ve 10. Arası mansiyon ödülü: çeşitli hediyeler  
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