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FAALİYETİN ADI YARIŞMA BAŞVURU TARİHİ GÖREVLENDİRİLECEK PERSONEL BÖLGE FİNALİ TARİH 

15 Şubat - 12 Mart 2021

Selimiye Cami 

İl Finali Selimiye Cami 

İl Finali İl  Müftülüğü 

BİLGİ YARIŞMASI İl Finali İl  Müftülüğü 

Selimiye Cami 

İl Finali 

Selimiye Cami 

İl Finali 

YAPILACAĞI 
YER

TARİH VE 
SAAT

KUR’AN-I KERİMİ 
GÜZEL OKUMA VE 

HAFIZLIK 
YARIŞMALARI 

Merkez 
İlçe 

07.04.2021 
Çarşamba

12:00-13:00

İl genelindeki seçmelerin yapılmasında il seçici kurulu; il 
müftüsünün başkanlığında, bir müftü yardımcısı, bir ilçe 
müftüsü, ilahiyat fakültesinden bir öğretim üyesi/görevlisi, 
dini yüksek ihtisas/eğitim merkezinden bir eğitim görevlisi, 
imam hatip lisesinden bir meslek dersi öğretmeni, baş 
vaiz/uzman vaiz/vaizlerden bir kişi, aşere – takrip icazeti 
almış bir kurra hafız yoksa hafız ve bir rehber öğreticiden 
olmak üzere en az beş kişiden oluşur. 

Kur’an-ı Kerim Güzel Okuma 
26.05.2021
BİLECİK

 Müftülüğüne bildirilecek 

20.05.2021  
Perşembe

12:00-13:00

Hafızlık Yarışma
26.05.2021

TEKİRDAĞ
Müftülüğüne Bildirilecek

HUTBE YAZMA, ŞİİR 
YAZMA VE PROJE 

YARIŞMALARI

18 Haziran 2021 Cuma günü mesai bitimine 
kadar 
(https://dibbys.diyanet.gov.tr) adresine kullanıcı 
adları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra Din 
Hizmetleri Yönetim Sistemi’nde (DHYS) yer alan 
“Cami Hizmetleri”, “Yarışma” ve “Yarışma 
Başvuru” menülerini tıklayarak veya 
(https://dibbys.diyanet.gov.tr/DHYS/Yarismalar/Ya
rismaBasvuru.aspx) adresini kullanarak yarışmalara 
başvuru yapabilecek,

07.07.2021 
Çarşamba 

10:00-11:00

 İl müftüsünün başkanlığında, bir müftü yardımcısı, baş vaiz/
uzman vaiz/vaizlerden bir kişi, eğitim uzmanı ve din 
hizmetleri uzmanlarından bir kişi, üniversite öğretim 
üyesi/görevlisi bir kişi, dini yüksek ihtisas/eğitim 
merkezinden bir eğitim görevlisi, hutbe ve şiir yazma 
konusunda temayüz etmiş imam–hatip lisesi meslek dersi 
veya din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni iki kişi, iki 
edebiyat öğretmeni ile -proje yarışması için- kamu kurum ve 
kuruluşlarında proje yazımı/eğitimi konusunda temayüz 
etmiş iki kişi olmak üzere en az beş kişiden oluşur. 

İl müftülükleri, Seçici Kurullarını toplayarak gerekli 
çalışmalarını yapacak, eserler değerlendirilecek ve 

puanlar verilecektir. Verilen bu puanlar 
06 Ağustos 2021 Cuma günü mesai bitimine 

kadar yarışma programına kaydedilecek, 
onaylanacak ve sevk edilecektir. 

Şartları uygun olan personelimiz, 15 Mart – 18 
Haziran 2021 tarihleri arasında Din Hizmetleri 
Yönetim Sistemi’nde (DHYS) yer alan “Cami 
Hizmetleri”, “Yarışma” ve “Yarışma Başvuru” 

menülerini tıklayarak başvuru yapabileceklerdir.

21.07.2021 
Çarşamba
Saat 10:00

il yarışma komisyonu; il müftüsünün başkanlığında, bir 
müftü yardımcısı, bir ilçe müftüsü, ilahiyat fakültesinden bir 
öğretim üyesi/görevlisi, dini yüksek ihtisas/eğitim 
merkezinden bir eğitim görevlisi, başvaiz/uzman 
vaiz/vaizlerden iki kişi, eğitim uzmanı ve din hizmetleri 
uzmanlarından bir kişi, imam hatip lisesi meslek dersi 
öğretmenlerinden bir kişi, din kültürü ve ahlak bilgisi dersi 
öğretmenlerinden bir kişi olmak üzere en az beş kişiden 
oluşur.

İl müftülükleri bünyesinde oluşturulacak 
komisyonlar, en geç 06 Ağustos 2021 Cuma gününe 
kadar bu şartnamede belirtilen usuller çerçevesinde 
yarışma sınavı ile başvuranlar arasından il birincisini 
seçecektir. Yarışmanın sonuçları, DHYS yöneticileri 

(admin) tarafından DİBBYS üzerindeki Din 
Hizmetleri Yönetim Sistemi’nde (DHYS) yer alan 
yarışma programına1 yarışma gününü takip eden 7 

(yedi) gün içerisinde kaydedilecektir. İl Müftüsü, aynı 
süre içerisinde bilgilerin doğruluğunu kontrol ettikten 

sonra onaylayacak ve Başkanlığa sevk edecektir. 

 EZANI GÜZEL OKUMA 
YARIŞMALARI

Merkez 
İlçe 

Şartları uygun olan personelimiz, 15 Mart - 18 
Nisan 2021 tarihleri arasında Din Hizmetleri 
Yönetim Sistemi’nde (DHYS) yer alan “Cami 
Hizmetleri”, “Yarışma” ve “Yarışma Başvuru” 
menülerini tıklayarak yapabileceklerdir.

18.05.2021 
Salı 

 Saat 12:00

il müftüsünün başkanlığında, bir müftü yardımcısı, bir ilçe 
müftüsü, ilahiyat/İslami ilimler fakültesinden bir öğretim 
üyesi/görevlisi, dini yüksek ihtisas/eğitim merkezinden bir 
eğitim görevlisi/öğretmen, imam hatip lisesinden bir meslek 
dersi öğretmeni, başvaiz/uzman vaiz/vaizlerden bir kişi, 
aşere – takrip icazeti almış bir hafız ve bir rehber öğreticiden 
(yoksa hafız) olmak üzere en az beş kişiden oluşur.

26.06.2021 Yarışma sonuçları aynı tarihte 
DİBBYS- DHYS üzerindeki yarışma programına 

işlenecek, onaylanacak ve 31.07.2021 tarihinde 
yapılacak olan bölge yarışması için 

KOCAELİ 
 İl müftülüğüne sevk edilecektir. 

16.06.2021
 Çarşamba 
Saat 12:00

ETKİLİ HUTBE SUNUMU 
YARIŞMALARI

Merkez 
İlçe Şartları uygun olan personelimiz, 15 Mart - 18 

Nisan 2021 tarihleri arasında Din Hizmetleri 
Yönetim Sistemi’nde (DHYS) yer alan “Cami 
Hizmetleri”, “Yarışma” ve “Yarışma Başvuru” 
menülerini tıklayarak yapabileceklerdir.

18.05.2021 
Salı 
14:30

il seçici kurulu; il müftüsünün başkanlığında, bir müftü 
yardımcısı, bir ilçe müftüsü, ilahiyat/İslami ilimler 
fakültesinden bir öğretim üyesi/görevlisi, fen edebiyat/eğitim 
fakültesinin Türk dili ve edebiyatı/Türkçe öğretmenliği 
bölümlerinden bir öğretim üyesi/görevlisi, dini yüksek 
ihtisas/eğitim merkezinden iki eğitim görevlisi/öğretmen, 
imam hatip lisesi meslek dersi öğretmenlerinden bir kişi, 
Türk dili ve edebiyatı veya Türkçe öğretmenlerinden bir kişi, 
başvaiz/uzman vaiz/vaizlerden bir kişi olmak üzere en az beş 
kişiden oluşur.

26.06.2021 Yarışma sonuçları aynı tarihte 
DİBBYS- DHYS üzerindeki yarışma programına 
işlenecek, onaylanacak ve 01.08.2021 tarihinde 

yapılacak olan bölge yarışması için
 YALOVA

İl müftülüğüne sevk edilecektir. 16.06.2021 
Çarşamba

14:30
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