DİN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
CAMİLER VE DİN GÖREVLİLERİ HAFTASI YARIŞMALARI
SIKÇA SORULAN SORULAR
1. Yarışmalara kimler başvurabilir?
Ezanı Güzel Okuma ve Etkili Hutbe Sunumu Yarışmasına Başkanlığımız taşra teşkilatında görevli asıl,
vekil ve sözleşmeli imam-hatip, müezzin-kayyım ve Kur’an kursu öğreticisi unvanlarında görev
yapan erkek personel katılabilecektir.
Bilgi Yarışmasına Başkanlığımız taşra teşkilatında görevli asıl, vekil ve sözleşmeli imam-hatip,
müezzin-kayyım ve Kur’an kursu öğreticisi unvanlarında görev yapan bütün personel
katılabilecektir.
Hutbe Yazma, Şiir Yazma ve Proje Yarışmasına Başkanlığımız taşra teşkilatında görevli asıl-vekil ve
sözleşmeli, erkek-kadın bütün personel katılabilecektir.
2. Yarışmalara nereden/nasıl başvurabilirim?
Yarışmalara belirlenen başvuru tarihlerinde Din Hizmetleri Yönetim Sistemi’nde (DHYS) yer alan
“Cami Hizmetleri”, “Yarışma” ve “Yarışma Başvuru” menülerinden personelin kendisi tarafından
başvuru yapılabilmektedir.
DİBBYS >> DHYS >> Cami Hizmetleri >> Yarışma >> Yarışma Başvuru >> İşlemler >> Başvur

3. Başvurumu dilekçe ile müftülüğe yapabilir miyim?
Dilekçe ile başvuru kabul edilmemektedir.
4. Hangi yarışmalara başvurabilirim? Birden fazla yarışmaya başvurabilir miyim?
Yarışmalara başvuru şartlarını taşıyan personel aynı yıl içerisinde Ezanı Güzel Okuma ve Etkili Hutbe
Sunumu Yarışmalarından birine, ayrıca Hutbe Yazma, Şiir Yazma, Proje ve Bilgi Yarışmalarının
tamamına başvuru yapabilmektedir.
5. Başvurumu güncelleyebilir miyim?
Yarışma başvuru tarihleri içerisinde daha önceden yapılan başvurular güncellenebilmektedir.
6. Yazılı eser sunulması gerektiren yarışmalarda başvuru sırasında eseri sisteme nasıl ve hangi
formatta kaydedebilirim?
Hutbe Yazma, Şiir Yazma ve Proje Yarışmalarına başvuru için kaleme alınan eserler bilgisayarda
hazırlanacak, son kısmına isim, soyisim, sicil numarası ve tarih bilgileri yazılarak DHYS üzerindeki
yarışma programına başvuru esnasında ve sadece PDF formatında yüklenebilecektir.
7. Yarışmadan nasıl çekilebilirim?
Yarışmadan çekilme işlemi yarışmaya başvuran personel tarafından Din Hizmetleri Yönetim
Sistemi’nde (DHYS) yer alan sırasıyla “Cami Hizmetleri”, “Yarışma” ve “Yarışma Başvuru” menüleri
açılıp ilgili yarışmanın işlemler bölümündeki “Başvuruyu İptal Et” seçeneği tıklanarak, gelen
açıklama ekranına yarışmadan çekilme nedeni yazıldıktan sonra “Başvurumu Sil” butonuyla
yapılabilmektedir.
DİBBYS >> DHYS >> Cami Hizmetleri >> Yarışma >> Yarışma Başvuru >> Başvuruyu İptal Et >> Başvurumu Sil
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8. Yarışmaya başvurduktan sonra veya herhangi bir aşamasında görev yerim değişti ne yapmalıyım?
Yarışma başvuru tarihleri içerisinde başvurunuzu güncelleyebilirsiniz. Başvuru süreci
tamamlandıktan sonra görev yeri değişikliği olsa dahi –yarışma hakkınız mahfuz olup- yarışmaya
başvuru yaptığınız merkezden devam etmeniz gerekmektedir.
9. Hangi yarışmada hangi aşamalar var?
Ezanı Güzel Okuma ve Etkili Hutbe Sunumu Yarışmasında sırasıyla ilçe, il, bölge ve final aşamaları;
Hutbe Yazma, Şiir Yazma ve Proje Yarışmasında il ve final aşamaları; bilgi yarışmasında ise sadece il
aşaması bulunmaktadır.
10. Başvuru, giriş ve sonuç belgelerini nereden/nasıl alabilirim?
Din Hizmetleri Yönetim Sistemi’nde (DHYS) yer alan “Cami Hizmetleri”, “Yarışma” ve “Yarışma
Başvuru” menülerinden başvurduğunuz yarışmanın işlemler bölümündeki ilgili belgenin ismini
tıklayarak istediğiniz belgeyi alabilirsiniz.
DİBBYS >> DHYS >> Cami Hizmetleri >> Yarışma >> Yarışma Başvuru >> İşlemler >> Başvuru/Giriş/Sonuç Belgesi

11. DHYS yöneticileri başvuruları nasıl takip edebilir?
Başvuru tarihleri devam ederken; DHYS Yöneticileri (admin) kendi hizmet bölgesinden yarışmaya
başvuran personelinin durumlarını Din Hizmetleri Yönetim Sistemi’nde (DHYS) yer alan sırasıya
“Cami Hizmetleri”, “Yarışma” ve “Yarışma Yönetimi”, ilgili yarışmanın işlemler bölümündeki
“Başvurular” seçeneğini tıklayarak takip edebilmektedir.
DİBBYS >> DHYS >> Cami Hizmetleri >> Yarışma >> Yarışma Yönetimi >> İşlemler >> Başvurular

12. DHYS İl Yöneticileri onaylama ve aktarma işlemi yapan/yapmayan ilçeleri nereden ve nasıl takip
edebilir?
İşlemini tamamlamayan yarışma merkezlerinin bilgisine Din Hizmetleri Yönetim Sistemi’nde (DHYS)
yer alan “Cami Hizmetleri”, “Yarışma” ve “Yarışma Yönetimi” menüleri tıklandıktan sonra ilgili
yarışmanın işlemler bölümündeki “Aktarmayan Merkezler” seçeneğinden ulaşılarak takip
edilebilmektedir.
DİBBYS >> DHYS >> Cami Hizmetleri >> Yarışma >> Yarışma Yönetimi >> İşlemler >> Aktarmayan Merkezler

13. Yarışmalardan herhangi birine tek başvuru olması halinde ne yapılmalı?
Ezanı Güzel Okuma ve Etkili Hutbe Sunumu Yarışmalarının ilçe ve il aşamalarında sadece bir başvuru
olması durumunda komisyon oluşturulmaz ve yarışma yapılmaz. Yarışma aşaması sona ermeden
sistemdeki ilgili personelin notunun girildiği “ilçe notu gir”/”il notu gir” bölümünde yer alan
“rakipsiz” seçeneği seçilip kaydedilerek onaya sunulur ve müftü/müdür onayından sonra bir üst
aşamaya aktarılır.
DİBBYS >> DHYS >> Cami Hizmetleri >> Yarışma >> Yarışma Yönetimi >> İşlemler >> İlçe Notu Gir/İl Notu Gir >> Rakipsiz
>> Kaydet >> Müftü/Müdür Onayına Sun >> Onayla Aktar
Önemli Not: Yarışmaya en az iki başvuru bulunuyor ise rakipsiz seçeneği işaretlenemez. Yarışmacının yarışmaya
gelmeyeceği bilinse bile başvurusunu silmediği müddetçe yarışma icra edilir.

Hutbe Yazma, Şiir Yazma, Proje ve Bilgi Yarışmasına sadece bir başvuru olması durumunda ilgili
yarışma için komisyon teşekkül ettirilir ve yarışma yapılarak yarışmacının notu mutlaka belirlenir.
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14. Yarışmanın yapılacağı yer/tarih ve saat bilgilerini nereden, nasıl ve hangi tarihlerde sisteme
kaydedebilirim?
Yarışmanın yapılacağı yer/tarih ve saat bilgileri onay alınarak belirlendikten sonra Din Hizmetleri
Yönetim Sistemi’nde (DHYS) yer alan “Cami Hizmetleri”, “Yarışma” ve “Yarışma Yönetimi”
tıklandıktan sonra ilgili yarışmanın işlemler bölümündeki “……..Yarışma Aşama” seçeneğinden
yarışma tarihinden en az bir hafta (bilgi yarışmasında iki hafta) önce kaydedilmelidir.
DİBBYS >> DHYS >> Cami Hizmetleri >> Yarışma >> Yarışma Yönetimi >> İşlemler >> İlçe/İl/Bölge Yarışma Aşama

15. Müftülüklerdeki yetkili personel yarışma not girişlerini nereden ve nasıl yapabilir?
Din Hizmetleri Yönetim Sistemi’nde (DHYS) yer alan “Cami Hizmetleri”, “Yarışma” ve “Yarışma
Yönetimi” menüleri tıklandıktan sonra ilgili yarışmanın işlemler bölümündeki “Başvurular” sekmesi
açılır. Ardından her bir yarışmacının isminin karşısında yer alan “işlemler” menüsündeki “ilçe/il notu
gir” seçeneğinden not girişleri yapılır.
DİBBYS >> DHYS >> Cami Hizmetleri >> Yarışma >> Yarışma Yönetimi >> İşlemler >> Başvurular >> İşlemler >> İlçe/İl
Notu Gir

16. Müftülüklerdeki yetki personel not girişlerini tamamladığı yarışmaları nereden ve nasıl onaya
sevk edebilir?
Din Hizmetleri Yönetim Sistemi’nde (DHYS) yer alan “Cami Hizmetleri”, “Yarışma” ve “Yarışma
Yönetimi” menüleri tıklandıktan sonra ilgili yarışmanın işlemler bölümündeki “Başvurular” sekmesi
açılır. Ardından her bir yarışmacının isminin karşısında yer alan “işlemler” menüsündeki “ …… notu
gir” seçeneğinden notların tamamı girildikten sonra pencerenin üst kısmında bulunan “Onaya Sun”
tıklanarak yapılır.
DİBBYS >> DHYS >> Cami Hizmetleri >> Yarışma >> Yarışma Yönetimi >> İşlemler >> Başvurular >> Onaya Sun

17. Müftülüklerdeki yetkili personel onaya sunduğu yarışmayı düzeltme yapmak üzere nereden ve
nasıl geri çekebilir?
Din Hizmetleri Yönetim Sistemi’nde (DHYS) yer alan “Cami Hizmetleri”, “Yarışma” ve “Yarışma
Yönetimi” menüleri tıklandıktan sonra ilgili yarışmanın işlemler bölümündeki “Başvurular” sekmesi
açılır. Pencerenin üst kısmında bulunan “Onaydan Çek” tıklanarak yapılır. Onayı geri alma işlemi
il/ilçe müftüsünün “Onayla ve Aktar” işleminden sonra yapılamaz.
DİBBYS >> DHYS >> Cami Hizmetleri >> Yarışma >> Yarışma Yönetimi >> İşlemler >> Başvurular >> Onaydan Çek

18. Onaylama ve bir üst aşamaya aktarma işlemini kimler/nereden/nasıl yapabilir?
Onaylama aktarma işlemleri sadece “DHYS İl Müftüsü” ve “DHYS İlçe Müftüsü” başlıklı yetkilerin
kendilerine tanımlandığı personel tarafından yapılabilmektedir. Söz konusu işlem Din Hizmetleri
Yönetim Sistemi’nde (DHYS) yer alan sırasıyla “Cami Hizmetleri”, “Yarışma” ve “Yarışma Yönetimi”
menüleri tıklanıp ilgili yarışmanın işlemler bölümündeki “Başvurular” bölümüne girildikten sonra
”Onayla ve Aktar” butonuyla yapılabilmektedir.
Onaylama işlemi için DHYS yöneticisi tarafından notların girilmiş ve onaya gönderilmiş olması
gerekmektedir. İl ve ilçe müftülerinin herhangi bir sebeple görevlerinde bulunmadıkları ve
vekillerinin bulunduğu durumlarda yukarıda zikredilen yetkiler vekalet süresince müftü vekiline
tanımlanarak işlemler tamamlanır.
DİBBYS >> DHYS >> Cami Hizmetleri >> Yarışma >> Yarışma Yönetimi >> İşlemler >> Başvurular >> Onayla ve Aktar
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19. Onaylama ve bir üst aşamaya aktarma işlemi tamamlanan yarışma sonuçları geri çekilebilir mi?
Bu işlemi kimler/nereden/ne zaman/nasıl yapabilir?
Onaylama işlemlerinin geri alınması sadece “DHYS İl Müftüsü” ve “DHYS İlçe Müftüsü” başlıklı
yetkilerin kendilerine tanımlandığı personel tarafından ve sadece ilgili yarışma aşaması devam
ederken yapılabilmektedir. Bahse konu işlem Din Hizmetleri Yönetim Sistemi’nde (DHYS) yer alan
“Cami Hizmetleri”, “Yarışma” ve “Yarışma Yönetimi” menüleri tıklandıktan sonra ilgili yarışmanın
işlemler bölümündeki “Başvurular” ve ”Onayı Geri Al” butonuyla yapılabilmektedir. Yarışma
aşaması tamamlandığında onayın geri çekilebilmesi mümkün değildir.
DİBBYS >> DHYS >> Cami Hizmetleri >> Yarışma >> Yarışma Yönetimi >> İşlemler >> Başvurular >> Onayı Geri Al

20. Yarışma takvimine nereden ulaşabilirim?
Din Hizmetleri Yönetim Sistemi’nin (DHYS) “Duyurular” menüsünden “Camiler ve Din Görevlileri
Haftası Yarışma İş ve İşlemleri Takvimi” konulu duyurudan ulaşılabilir.
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