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2022 YILI CAMİLER VE DİN GÖREVLİLERİ HAFTASI MÜNASEBETİYLE 

DÜZENLENECEK PROJE YARIŞMASI İLE İLGİLİ ŞARTNAME 

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nce “Proje Yarışması” düzenlenmektedir. 

1. AMAÇ: 

Proje Yarışmasının düzenlenme amacı, personelimizin araştırma, planlama, uygulama ve analiz 

yeteneklerini geliştirmek, yürüttükleri hizmetlerin verimliliğini artırmak ve planlı çalışma alışkanlığı 

kazanmalarını sağlamaktır. 

2. YARIŞMA KONUSU: 

Yarışmada; 

a) Hz. Peygamber’in (s.a.s) iman ve ibadet hayatımıza örnekliği ile güzel ahlakını günümüz 

insanına anlatmak;  

b) Peygamberimizin siyeri ve siretini okumak ve okutmak, anlamak ve anlatmak;  

c) Nebevi bir metotla insanları iyiye, güzele ve hayra yönlendirmek;  

d) Toplumda sünnet-i seniyyenin öğrenilmesi ve öneminin kavranmasına vesile olmak;  

e) Saadet asrındaki cami/mescit ve cemaat mefkûresini canlandırmak; 

konularını merkeze alan projeler hazırlanacaktır. 

3. YARIŞMALARA KATILMA ŞARTLARI: 

Başkanlığımız taşra teşkilatında görevli asıl-vekil ve sözleşmeli, erkek-kadın bütün personel 

katılabilecektir. Yarışmaya katılacak eserler daha önce herhangi bir kurum ve kuruluşa sunulmamış ve 

özgün olacak; çeviri, uyarlama ve derleme olmayacaktır. Proje Yarışmasına katılacak projeler 

uygulanmamış olacaktır. 

4. MÜRACAAT: 

a) Proje yarışmasına katılım şartlarını taşıyan personel, eserlerini 17 Haziran 2022 Cuma günü mesai 

bitimine kadar bağlı bulundukları müftülüklere/eğitim merkezlerine teslim edecektir. 

b) Proje Yarışmasının önceki yıllarda yapılan Türkiye finallerine katılarak birinci, ikinci ve üçüncü 

olan personelin müracaatı aynı yarışma dalında kabul edilmeyecektir.  

c) Eserler bilgisayarda hazırlanacak, Ek-4/2 “Proje Teklif Formu”da yer alan bölümlerin eksiksiz, 

yeterli ve anlaşılır şekilde doldurulmasına özen gösterilecektir. Katılımcılar mezkur formun sonunda 

yer alan beyan kısmını okuyup imzalayacaklardır. Proje nüshalarında yarışma başvuru süresi 

sonlandıktan sonra herhangi bir değişiklik ve güncelleme yapılamayacaktır.  

5. UYGULAMA: 

a) Proje Yarışmasında değerlendirme, ilgili kurulca Başkanlık stratejik amaç ve hedefleriyle 

uyumluluk, yenilikçi düşünce ve özgünlük, uygulanabilirlik, verimlilik, açık ve anlaşılır olma, projenin 

hazırlanmasında gösterilen özen kriterleri üzerinden yapılacaktır. 

b) Yarışmaların değerlendirilmesi yalnızca il merkezinde yapılacak ve il genelindeki isteyen bütün 

görevliler yukarıda belirtilen proje konularından seçtiği bir konuda yarışmaya katılacaktır.  

c) Dini yüksek ihtisas/eğitim merkezlerindeki Proje Yarışmasına katılacak personelin çalışmaları, 

merkezin bulunduğu il müftülüğüne gönderilecek ve il birincisinin belirleneceği yarışmada il seçici 

kurulu tarafından değerlendirilecektir. 

d) Yarışmaya başvuran eserlerden mutlaka bir birinci belirlenecek ve İl birincisi olanlar Türkiye 

genelinde yapılacak yarışmada ili temsil edecektir. 

e) Yüksek Seçici Kurul, proje metinleri arasından mutlaka ilgili yarışmanın Türkiye birincisi, 

ikincisi ve üçüncüsünü belirleyecektir. 
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6. SEÇİCİ KURULLAR: 

a) İl Seçici Kurulları 

İl genelindeki seçmelerin ve değerlendirmelerin yapılacağı Proje Yarışması İl Seçici Kurulu; il 

müftüsünün veya bir müftü yardımcısının başkanlığında, başvaiz/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. 

Proje Yarışmasına il genelinde sadece bir yarışmacı müracaat etmiş olsa dahi seçici kurul oluşturulacak 

ve eser değerlendirilecektir. 

b) Yüksek Seçici Kurullar 

Diyanet İşleri Başkanlığınca tespit edilecektir.  

7. DEĞERLENDİRME ESASLARI 

 A-  Proje Yarışmasında İl Seçici Kurulları şu hususlara dikkat eder: 
 

a) Proje teklifinin henüz uygulanmamış ve özgün olmasına,  

b) Ek-4/2 “Proje Teklif Formu”da yer alan bölümlerin eksiksiz, yeterli ve anlaşılır şekilde 

doldurulmasına,  

c) Proje metninin 12 punto ve Times New Roman karakteri ile yazılmasına, 

 Değerlendirme; 

 1- Konu seçimi, konuya hakimiyet, probleme yaklaşım ve özgünlük    25 puan, 

 2- Yeterli araştırma ve inceleme, kaynak, yöntem ve analiz      30 puan, 

 3- Tutarlılık, amaca uygunluk         10 puan, 

 4- Verimlilik, uygulanabilirlik (kaynak, yararlılık, maliyet, sonuç vb.) 20 puan, 

 5- Başkanlık stratejik amaç ve hedefleriyle uyumluluk     10 puan, 

 6- Türkçe ve yazım kuralları, açık ve anlaşılırlık       5 puan. 

 Toplam          100 puan. 

 B- Proje Yarışmasında sunulan eser, konusu itibariyle şartnameye uygun değilse, intihal 

yapıldığı tespit edilmişse ve/veya daha önce bir başka mecrada yayınlanmış veya kullanılmışsa 

değerlendirme dışı bırakılır. 

Yarışmacıların puanı, yarışma Seçici Kurul Üyeleri tarafından verilen puanların aritmetik 

ortalamasıdır. Eşitlik olması halinde sırayla değerlendirmeye esas olan hususlardaki puanlara 

bakılacak, eşitlik bozulmadığı takdirde kur’a çekimine gidilecektir. 

8. YARIŞMA TAKVİMİ: 

Proje Yarışmasına katılacak görevliler, projelerini 17 Haziran 2022 Cuma günü mesai bitimine kadar 

il/ilçe müftülükleri ve dini yüksek ihtisas/eğitim merkezi müdürlüklerine; ilçe müftülükleri ve dini 

yüksek ihtisas/eğitim merkezi müdürlükleri de projeleri -değerlendirmeye tabi tutmaksızın-  01 

Temmuz 2022 Cuma günü mesai bitimine kadar il müftülüğüne teslim edecektir.  

İl müftülükleri de Seçici Kurullarını toplayarak gerekli çalışmalarını yapacak, il birincilerini 05 

Ağustos 2022 Cuma günü mesai bitimine kadar belirleyecekler ve bu projeleri eksiksiz ve okunaklı 

bir şekilde tarayarak 12 Ağustos 2022 Cuma günü mesai bitimine kadar Belgenet üzerinden resmi 

yazı ekinde Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne göndereceklerdir. Proje metinlerinin asıl nüshaları il 

müftülüklerinde muhafaza edilecek postaya verilmeyecektir. 

Yüksek Seçici Kurul, projeleri değerlendirerek işlemlerini 09 Eylül 2022 Cuma gününe kadar 

sonuçlandıracak ve Türkiye 1., 2. ve 3.’üncüsünü belirleyecektir. Sonuçlar en geç 16 Eylül 2022 

Cuma günü Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü web sayfasından (dinhizmetleri.diyanet.gov.tr) ilan 

edilecektir. 
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9. ÖDÜLLER: 

A- İl Yarışmaları Ödülleri 

Yarışmaların il düzeyinde 1. 2. ve 3. olan personele ilgili il müftülüğünce mahalli imkanlar 

çerçevesinde teşvik ödülleri verilecektir. 

B- Türkiye Final Ödülleri 

Yarışmanın Türkiye finalinde 1. 2. ve 3. olan personele Diyanet İşleri Başkanlığınca  

aşağıdaki ödüller verilecektir: 

Birinciye  10.000,00 TL 

İkinciye   7.500,00 TL 

       Üçüncüye   5.000,00 TL 

Ayrıca yarışmada il birincisi olan personele teşvik ödülü olarak Başkanlığımızca bir kitap seti hediye 

edilecektir. 

10. DİĞER ŞARTLAR: 

a) İlgili kurullarca yapılan değerlendirme sonuçları ve kararları bir tutanakla tespit edilerek özel 

dosyasında saklanır. 

b) Yarışma sonuçları tutanakların seçici kurulda görevli bütün üyelerce imzalanmasından sonra 

ilan edilecektir. 

c) Diyanet İşleri Başkanlığı’na gönderilen eserler, iade edilmeyecek ve Başkanlık bunları 

yayınlama hakkına sahip olacaktır. Eser sahiplerine verilen ödüller, telif hakkı yerine 

sayılacaktır. İl Seçici Kurulu değerlendirmeleri sonucunda birinci olan eserler dışındakiler bir 

yıl süreyle il müftülüğünde muhafaza edilecek, süre sonunda imha edilecektir. 

d) Yarışmalara katılan personel, bu şartname hükümlerini ve seçici kurul kararlarını kabul etmiş 

sayılır. Şartnamede belirtilmeyen hususlarda veya tereddüt halinde Diyanet İşleri 

Başkanlığı’nın kararları geçerlidir. 

e) İl Seçici Kurullarında üye olarak görevlendirilenlerden kurumlarınca yolluk ve yevmiye 

ödenmeyenlere azami net 200 (İkiyüz) ₺ ile iaşe,  ibate ve yol masrafları;  Yüksek Seçici 

Kurullarda başkan ve üye olarak görevlendirilenlerden kurumlarınca yolluk ve yevmiye 

ödenmeyenlere azami net 300 (Üçyüz) ₺ ile iaşe,  ibate ve yol masrafları, Türkiye Diyanet 

Vakfınca/Şubelerce karşılanır. 
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D U Y U R U 
 

2022 YILI CAMİLER VE DİN GÖREVLİLERİ HAFTASI MÜNASEBETİYLE TAŞRA 

TEŞKİLATINDA GÖREVLİ PERSONEL ARASINDA YAPILACAK PROJE 

YARIŞMASI İLE İLGİLİ TAKVİM 

 

Müracaat tarihleri:      04 Nisan - 17 Haziran 2022 

İlçe ve eğitim merkezlerinin son teslim tarihi:  01 Temmuz 2022 

 İl birincilerinin belirlenmesinin son tarihi:   05 Ağustos 2022 

 Türkiye derecelerinin belirlenmesinin son tarihi:  09 Eylül 2022 

 Yarışma sonuçlarının son ilan tarihi:    16 Eylül 2022 

YARIŞMA KONULARI: 

Yarışmada; 

a) Hz. Peygamber’in (s.a.s) iman ve ibadet hayatımıza örnekliği ile güzel ahlakını 

günümüz insanına anlatmak;  

b) Peygamberimizin siyeri ve siretini okumak ve okutmak, anlamak ve anlatmak;  

c) Nebevi bir metotla insanları iyiye, güzele ve hayra yönlendirmek;  

d) Toplumda sünnet-i seniyyenin öğrenilmesi ve öneminin kavranmasına vesile olmak;  

e) Saadet asrındaki cami/mescit ve cemaat mefkûresini canlandırmak; 

konularını merkeze alan projeler hazırlanacaktır. 

ÖDÜLLER: 

A. İl Yarışmaları Ödülleri 

Yarışmaların il düzeyinde 1. 2. ve 3. olan personele ilgili il müftülüğünce mahalli imkanlar 

çerçevesinde teşvik ödülleri verilecektir. 

B. Türkiye Final Ödülleri 

Yarışmaların Türkiye finalinde 1. 2. ve 3. olan personele Diyanet İşleri Başkanlığınca  

aşağıdaki ödüller verilecektir: 

 

Birinciye  10.000,00 TL 

İkinciye   7.500,00 TL 

       Üçüncüye   5.000,00 TL 

Ayrıca yarışmalarda il birincisi olan personele teşvik ödülü olarak Başkanlığımızca bir 

kitap seti hediye edilecektir. 

 
 

Müracaatlar Müftülüğümüze yapılacaktır.  

Yarışmalara ait şartname Müftülüğümüzce tebliğ edilecektir. 
  

TÜM PERSONELİMİZE DUYURULUR 


