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Günümüz insanının ve Müslüman coğrafyanın meşgul olduğu 
sorunlar ve problemler insanlığı bir yöne doğru sürüklemekte-
dir. Bu durum coğrafyamızda, dünyada krizler ortaya çıkarmış 
ve insanlık olarak bir krizler kuşağından geçilmektedir. Müs-
lüman şahsiyeti ve kimliğinin yaşanan bütün bu olumsuzluklar 
neticesinde yara aldığı da bilinmektedir. Küresel etkiler ile 
İslam coğrafyasının ve medeniyetinin de bir kriz döneminden 
geçtiği görülmektedir. 

Yaşadığımız dünyada ve yaşadığımız zaman diliminde krizler-
den kurtulmanın en etkili yolunun bilgi ve zihin yapımızın yeni-
den inşasından geçtiği söylenebilir. İnsan, çevre, dünya ve kâi-
natın ilim ve hikmetle yorumlanarak medeniyetimizi oluşturan 
unsurların yerli yerine yerleştirilmesi yaşanan krizin çözümüne 
gidecek bir yol olacaktır. Dünya ve çevre, bilim ışığında anlam-
landırılırken duygu, gönül ve mana dünyamızın zenginleşmesi 
dini bilginin de doğru okunması ve yorumlanması ile birlikte 
mümkün olabilecektir. 

Gerek dinin farklı yorumlarından kaynaklanan ayrışmalar ve 
gerekse dine dışardan bakış açılarının oluşturduğu olumsuz 
imajlar şiddet unsurlarını ortaya çıkarmaktadır. Batı toplum-
larında bu etkinin İslam karşıtı bir söylem ve etki oluşturarak 
gündelik hayata müdahale formuna dönüşmesi endişe oluş-
turmaktadır. Bu sebeplerle İslamofobi ve İslam karşıtlığının 
yükselişte olduğu bölgelerde dini bilginin günümüz insanına 
sunumu her zamankinden daha önemli hale gelmiştir. Farklı 
inançları, kültürleri, medeniyetleri ahlak ve hukuk çerçevesin-
de birlikte yaşatacak bir fikir ve düşünce ortamı oluşturacak 

çalışmalara ihtiyaç hissedilmektedir. Uluslararası İlahiyat 
Programı Batı kültürüne özümsemiş nesillerin Anadolu kültü-
rü, ilim ve geleneği ile desteklenerek ihtiyaç duyulan birlikte 
yaşama, barış ve karşılıklı anlayış ortamına katkı sağlayacak-
lardır. 

Dini bilginin kazanılması, yorumlanması ve hayata katılması 
problemi günümüz ilahiyatçılarına ve dini kurumlarına görev 
ve sorumluluklar yüklemektedir. Bu çözümü başka yerlerde 
aramanın telafisi mümkün olmayan sorunlar ortaya çıkardığını 
tarih bizlere göstermiştir. Kaynaktan uzak, usulden yoksun, 
tarihi tecrübe ve birikimden beslenemeyen, yaşanan dünya-
nın gerçekliklerinden habersiz görüş ve yönelimler günümüz 
insanına hitap edecek ürünler ortaya koyamamaktadır. Ulus-
lararası İlahiyat Programı İslam’ın bireye ve topluma yönelik 
mesajını doğru öğrenip, doğru yorumlayarak hedef kitlelere 
uygun yöntemlerle sunumu noktasında ihtiyaç duyulan insan 
kaynağını yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Yurtdışındaki vatandaşlarımız yaşadıkları ülkelerde dini ku-
rumlar, sosyal ve kültürel yapılar oluşturarak manevi hayat-
larını canlı tutmayı başarmışlardır. Bu kurumlar insanımızın 
kimliğinin muhafazası bakımından önemli görevler üstlen-
mektedir. Program kapsamında öğrenim görüp mezun olan 
öğrencilerimizin geldikleri ülkelerde oluşmuş dini ve kültürel 
amaçlı ortaya çıkmış bu kurumlarda insanımıza rehberlik et-
meye başlaması söz konusu eğitim çabasının en olumlu sonu-
cu olarak görülmektedir. 

A. SUNUŞ
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Uluslararası İlahiyat Programı yurtdışında yaşayan Türk genç-
lerine ülkemizde dini yükseköğrenim imkânı sağlamak üzere 
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından başlatılan ve organize edi-
len bir burs programıdır. 

Bu program; başta Avrupa olmak üzere Amerika ve Avustral-
ya gibi vatandaşlarımızın yaşadığı bölgelerde lise öğrenimini 
tamamlamış öğrencilerin, Türkiye’deki ilahiyat fakültelerinde 
lisans düzeyinde dini yükseköğrenim görmelerini amaçla-
maktadır. 

Diyanet İşleri Başkanlığı koordinesinde yürütülen Uluslararası 
İlahiyat Programı’nda Türkiye Diyanet Vakfı, ilgili üniversiteler, 
yurtdışı birlik ve vakıflarımız ile din hizmetleri müşavirlik ve 
ataşelikleri paydaş kurumlar olarak organizasyonda yer al-
maktadır. 

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) progra-
ma devam eden öğrencilere rehberlik ve danışmanlık hizmet-
leri sunarak öğrencilerin uyum süreçlerini problemsiz olarak 
atlatmalarına ve eğitim süresince karşılaşabilecekleri yeni 
durumlarda birinci elden yardım alabilmelerine olanak sağla-
maktadır. 

Uluslararası İlahiyat Programı halen 6 farklı ilahiyat fakülte-
sinde devam etmektedir. Türkiye Diyanet Vakfı tarafından iaşe 
ve ibateleri sağlanan öğrencilerimiz, burslu statüde öğrenim-
lerini sürdürmektedirler. Gerek sosyal imkânlar ve gerekse 
fakülte derslerinin takviye edilmesi amacıyla öğrencilerimizin 
bulunduğu şehirlerde koordinasyon merkezleri oluşturularak 

öğrenim hayatlarını en iyi biçimde sürdürebilmeleri için uygun 
ortamlar oluşturulmaktadır. 

Uluslararası İlahiyat Programı mezunu olan öğrencilerin ön-
celikle geldikleri ülkelerde din hizmetleri alanında istihdam 
edilmeleri amaçlanmaktadır. Bu konuda yapılan çalışmalar 
neticesinde görev almak isteyen mezunlarımız, Diyanet İşleri 
Başkanlığınca yapılan sınavlarla yurtdışında sözleşmeli din 
görevlileri olarak istihdam edilmektedir. 

Ayrıca ülkemizdeki ilahiyat fakültelerinde öğrenimini tamam-
layan öğrenciler, yerel dil ve kültür ile olan yakınlıkları yanında 
İslam ilahiyatına dair ilmi birikimleriyle din hizmeti, din eğitimi 
ve sosyal hizmetler gibi çeşitli alanlarda çalışma imkânı bu-
labileceklerdir. 

Bununla birlikte Uluslararası İlahiyat Programı bir iş sözleş-
mesi ya da taahhüdü anlamı taşımamaktadır.

1. Uluslararası İlahiyat Programı Nedir?



2. Programın Amaçları 3. Aktüel Öğrenci Profili

Uluslararası İlahiyat Programı’nın amaçları;

1.  Avrupa ülkelerinde yaşayan insanımızın dini, kültürel, top-
lumsal ve psikolojik ihtiyaçlarını yakından bilen, her türlü 
çevre şartlarını ve faktörlerini tanıyan, İslam ilahiyatı ala-
nındaki bilimsel donanımlarıyla beklentilere cevap verebi-
lecek şekilde din hizmeti veren, 

2.  Avrupa ülkelerinde yetişen yeni nesillerin ihtiyaç duyduk-
ları örgün ve yaygın din eğitimini doğru bilgi ve pedagojik 
yöntemlere göre sunabilen, 

3.  Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza, içinde yaşadıkları 
topluma uyum sürecinde kendilerine rehberlik edecek, İs-
lam’ın ahlak eksenli dindarlık anlayışını ve ülkemizin farklı 
din ve kültürleri birlikte yaşatma tecrübesini aktarabilen, 

4.  Avrupa gündeminde sıkça karşılaşılan İslam ve Müslüman 
kimliğiyle ilgili tartışmalarda ön yargıları giderici, toplumu 
teskin edici doğru bilgi ve tutumu sergileyen,

5.  İslam ilahiyatı başta olmak üzere, din bilimleri ve sosyal 
alanlarda yüksek standartta çalışma yapabilen; yetenekli, 
liyakatli ve temsil gücü yüksek insan kaynağı yetiştirmek-
tir.

Uluslararası İlahiyat Programı için ülkelere göre bir kontenjan 
belirlenmemekle birlikte, başvuru durumu ve sınavlarda başarı 
gösteren öğrenci sayısına göre planlama yapılmaktadır. Yurt-
dışı din hizmetlerinin gerekleri ve mevcut öğrenci dağılımı göz 
önünde bulundurularak kabul edilecek erkek öğrencilerin oranı 
yüksek tutulabilecektir. 

Bu çerçevede halen 15 ülkeden gelen 671 öğrenciye 
destek verilmektedir. 

2016-2017 eğitim-öğretim yılı öğrenci dağılımı aşağıdaki tab-
loda gösterilmiştir.

UİP ÜLKELERE GÖRE ÖĞRENCİ DAĞILIMI

SIRA ÜLKE SAYI
1 Almanya 330
2 ABD 8
3 Avustralya 10
4 Avusturya 21
5 Belçika 45
6 Danimarka 7
7 Fransa 166
8 Hollanda 41
9 İngiltere 3

10 İsveç 2
11 İsviçre 7
12 İtalya 16
13 Japonya 1
14 Kanada 10
15 Norveç 4

Genel Toplam 671
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ULUSLARARASI İLAHİYAT PROGRAMI 
MEZUN ÖĞRENCİ DURUMU

ÜNİVERSİTE 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOPLAM
Ankara 17 16 33 38 **** 45 41 190

Marmara ***** 13 33 ***** 38 35 49 168

İstanbul ***** ***** ***** ***** ***** ***** 21 21

Uludağ ***** ***** ***** ***** ***** ***** 7 7

TOPLAM 17 29 66 38 38 80 118 386
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Program kapsamında öğrenim gören öğrenciler Türkiye Di-
yanet Vakfı’nın Türkiye’deki eğitim hizmetleri ve illerdeki 
imkânlarından yararlanmaktadır. Bu yönü ile Türkiye Diyanet 
Vakfı programın önemli paydaşlarından birisi konumundadır. 
Başkanlığımız yurtdışı teşkilatı ve ilgili birlik ve vakıflar da 
öğrencilerimize ve programa sağladıkları desteklerle önemli 
görevler üstlenmektedir. 

B. ÖĞRENİM İMKÂNLARI 

1. Barınma

UİP öğrencileri program kapsamında kendileri için sağlanan 
yurtlarda ücretsiz olarak kalmaktadırlar. Öğrenciler fakültele-
re yakınlık, ulaşım ve diğer fiziki imkânlar düşünülerek huzur-
lu, rahat bir barınma ve çalışma ortamı olan, uygun ve nezih 
mekânlarda barındırılmaya çalışılmaktadır. Bu amaçla TDV, 
öğrenci yurtlarını öğrencilerimizin istifadesine sunmaktadır. 
TDV yurtları olmayan yerlerde ise anlaşmalı yurtlardan hizmet 
satın alımı yoluyla öğrencilerimizin barınma ihtiyacı karşılan-
maktadır. Öğrencilerin eğitimleri boyunca bir fiziki bütünlük 
oluşturma, takviye ders ve kurslar planlama, yapılacak sosyal 
ve kültürel etkinlikleri takip etmeleri gibi konular göz önünde 
bulundurularak Kurumumuzca belirlenen yurtlarda kalmaları 
gerekmektedir. 

TDV Konya Erkek Yurdu

TDV Bursa Erkek Yurdu 
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2. Eğitim Yardımları

Uluslararası İlahiyat Programı kapsamında ülkemize gelen 
öğrencilerin, Kurumumuz tarafından iaşe (yemek), ibate (ba-
rınma/konaklama) ve temel eğitim giderleri karşılanmaktadır. 
Ayrıca her yıl eğitim-öğretim dönemi boyunca öğrencilerimi-
ze maddi destek sağlanmaktadır. Ulaşım, eğitim materyalleri 
(kitap, kırtasiye vb.) ve sağlık sigortası vb. hususlar sağlanan 
destekler kapsamında değildir. 

UİP öğrencisi olarak üniversite kaydı yapılan, bursluluk için ge-
rekli belge ve şartları sağlayan öğrenciler eğitim yardımlarını 
almaya başlarlar. Kaydı yapılmayan, eksik belgesi olan, baş-
vuru ve bursluluk şartlarında problem olanlar eğitim yardımı 
alamazlar. 

Programa kabul edilerek ilahiyat öğrenimine başlayan öğren-
cilerin herhangi bir sebeple eğitimlerine ara vermeleri ya da 
bursluluktan çıkarılmaları durumunda, ortaya çıkabilecek eği-
tim, iaşe ve ibate kapsamındaki masrafları Başkanlık tarafın-
dan karşılanmaz, söz konusu masraflar öğrencinin kendisine 
aittir.

Yurtdışından ülkemize öğrenim görmek üzere gelen öğrencile-
rimize, başta alanlarıyla ilgili mesleki uygulamalar konusunda 
ilave ve pratik beceriler kazandırmak, gerek eğitim-öğretim, 
gerekse bireysel hayatlarındaki sorunlarıyla yakından ilgilen-
mek, ülkemizi ve insanımızı tanıtarak kalıcı dostluk ve ilişkiler 
kurmalarını sağlamak amacıyla destek verilmektedir. Progra-
mın devam ettiği her fakülte ve şehirde bu amaçlarla görev-
lendirilmiş personelimiz, rehberlik ve danışmanlık kapsamında 
öğrenciler ile yakın ilişki içerisinde çalışmaktadır. 

Programın devam ettiği şehirlerde faaliyet gösteren eği-
tim-koordinasyon merkezleri, yıl boyunca mesleki ve kültürel 
dersler ve kurslar düzenleyerek öğrencilerin fakülte derslerine 
yardımcı ve destekleyici programlar sunmaktadır. 

Uluslararası İlahiyat Programı öğrencilerine eğitimleri boyunca 
akademik, mesleki, sosyal ve kültürel konularda rehberlik hiz-
metleri ile staj ve sertifika programları sunulmaktadır. Gerek 
akademik yıl içerisinde gerekse tatil dönemlerinde uygulanan 
bu programlar ile fakülte derslerine destek verilmekte, ayrıca 
mesleki alanda ihtiyaç duyulan diğer bilgiler öğrencilerimize 
kazandırılmaktadır. Öğrencilerimizin yetişmesine olumlu katkı 
sağlayan bu programlara katılımları ve devamları zaruri gö-
rülmektedir. 

Öğrencilerimiz üniversitelerin diğer öğrencileri için sağladığı 
her türlü sosyal imkânlardan yararlanabilmektedirler.

3. Tamamlayıcı Eğitim Programları
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Türkiye’de İslam dininin yüksek din öğretimi çerçevesinde öğ-
retim konusu yapılması ilahiyat fakülteleri yoluyla gerçekleş-
mektedir. İlahiyat fakülteleri, tarihi mirasın günümüz ilmi bakış 
açısı ve birikimi ile yorumlanması ihtiyacının ortaya çıkardığı 
kurumlardır. Dini, ilmi ve kültürel dayanakları olan köklü bir 
medeniyetin geleceğe yönelik insanlığa vereceği mesaj ve yeni 
nesillerin eğitimi bakımından ilahiyat fakülteleri Türkiye’de ve 
dünyada önemli bir görev üstlenmektedir. 

Uluslararası İlahiyat Programı öğrencileri ilahiyat fakültelerinin 
mevcut sistemi içerisinde öğrenim görmekte, ders programı ve 
işleyişini takip etmektedir. Ülkemizdeki ilahiyat fakültesi ör-
gün eğitim programı ders geçme ve kredi tamamlama esasına 
göre işlemektedir. Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere 
İlahiyat Lisans Diploması verilmektedir.

4. İlahiyat Fakültesi Programları Eğitim Süresi 

İlahiyat Fakültesi lisans programı eğitim-öğretim süresi 
Hazırlık Sınıfı hariç 4 yıl, 8 dönemden oluşmaktadır. Öğrenciler 
Arapça eğitimi kapsamlı zorunlu hazırlık sınıfını tamamlayarak 
lisans derslerini almaya başlarlar.

İlahiyat Lisans Programı

Bu programda din, İslam dini ve sosyal bilimler alanlarında 
çeşitli dersler verilmektedir. İlahiyat temel alanlarını kapsa-
yan zorunlu derslerin yanı sıra yaşadığımız dünyanın yorum-
lanmasına yardımcı olacak ilahiyat ve sosyal bilimler ilişkisini 
oluşturmaya zemin hazırlayan seçmeli dersler de programda 
yer almaktadır. 

İlahiyat fakültelerinde temel akademik bölümler ve bu 
bölümlerin altında anabilim dalları bulunmaktadır.

1)    Temel İslam Bilimleri Bölümü
1. Tefsir Anabilim Dalı 

2. Hadis Anabilim Dalı 

3. İslam Hukuku Anabilim Dalı 

4. Kelam Anabilim Dalı 

5. İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı 

6. Tasavvuf Anabilim Dalı 

7. Arap Dili ve Belağatı Anabilim Dalı

8. Kıraat Anabilim Dalı
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ULUSLARARASI İLAHİYAT PROGRAMININ DEVAM ETTİĞİ FAKÜLTELER
1. ANKARA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ (2006)

2. MARMARA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ (2007)

3. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ (2011)

4. KONYA N. ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ (2012)

5. BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ (2012)

6. 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İSLAM VE DİN BİLİMLERİ FAKÜLTESİ  (2012)

2)    Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü 
1.     Felsefe Tarihi Anabilim Dalı 

2.     İslam Felsefesi Anabilim Dalı 

3.     Din Felsefesi Anabilim Dalı 

4.     Mantık Anabilim Dalı 

5.     Dinler Tarihi Anabilim Dalı 

6.     Din Sosyolojisi Anabilim Dalı 

7.     Din Psikolojisi Anabilim Dalı 

8.     Din Eğitimi Anabilim Dalı 

3)    İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü
1.     İslam Tarihi Anabilim Dalı 

2.     Türk İslam Sanatları Tarihi Anabilim Dalı 

3.     Türk İslam Edebiyatı Anabilim Dalı 

4.     Türk Din Musikisi Anabilim Dalı
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Programa müracaat edecek kişilerde aşağıdaki şartlar aranır; 

1. Lise mezunu ya da lise son sınıf öğrencisi olmak. (Avrupa 
ülkelerinden birinde orta öğrenimini (lise) tamamlayarak 
Türkiye’deki lise diplomasına denk bir diplomaya sahip 
olmak). 

İlgili ülke vatandaşı veya çifte vatandaşlık hakkı olmak. 

2.  (Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan adaylar ile 4112 
sayılı kanun gereğince Türk vatandaşlığından çıkmış ol-
mak (doğumla Türk vatandaşlığını kazanmış olup da, son-
radan Bakanlar Kurulu’ndan çıkma izni almak suretiyle 
yabancı bir devlet vatandaşlığına geçen kişiler)

3. 01.01.2017 tarihi itibariyle 25 yaşından gün almamış ol-
mak. (01.01.1992 tarihinden önce doğmuş olanlar baş-
vuramazlar.) 

C. BAŞVURULAR VE BAŞVURU KOŞULLARI

1. Kimler Başvurabilir?

2. Başvuru İşlemleri Nasıl Yapılır?

4. Evli olmamak. 

5. Programa kabul edildiği halde farklı nedenlerle ilişiği ke-
silenler ile kazandığı halde mazeretsiz olarak kayıt yap-
tırmayanlar tekrar başvuramazlar. 

Not: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve T.C. Milli Eğitim Ba-
kanlığı’nca verilen lise diplomasına sahip olanlar Uluslararası 
İlahiyat Programı başvuramazlar.

Programa başvuracak adaylar aşağıdaki işlem sürecini takip 
etmelidir. 

1.  http://uip.diyanetvakfi.org.tr adresine giriniz. 

2.  Başvuru formunu doldurunuz. 

3.  Aşağıdaki başvuru belgelerini sisteme yükleyiniz. 

‣ Lise diploması örneği (onaylı fotokopi), 

‣  Lise diploması denkliği (Eğitim müşavirliği veya ata-
şeliğinden temin edilebilir), 
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3. Başvuru Tarihleri

4. Mülakatlar ve Başvuruların Değerlendirilmesi

‣  Lise son sınıf öğrencileri için son sınıfta okuduğuna 
dair belge (veya not çizelgesi), 

‣  Kimlik/pasaport fotokopisi, (vatandaşlık süreci de-
vam eden adayların başvuru belgeleri) 

‣  Adayın kendi el yazısı ile yazılmış öz geçmişi. 

4. Yukarıda sayılan başvuru belgelerini, sistemden çıktısı-
nı alacağınız başvuru formu, taahhütname belgesi ve iki 
adet fotoğraf ekleyerek en yakın din hizmetleri müşavirli-
ğine veya ataşeliğine teslim ediniz. 

5. http://uip.diyanetvakfi.org.tr 

adresinden indireceğiniz referans mektubunun ilgili kıs-
mını doldurarak bölgenizde görev yapan din görevlisine 
teslim ediniz. Din görevlisi belgedeki kendisi ile ilgili 
bölümü doldurarak din hizmetleri müşavirlik veya ata-
şeliğine ulaştıracaktır. 

6. Belgelerinizi Din hizmetleri Müşavirlik veya Ataşeliğine 
teslim ederken internet başvurunuzda aldığınız başvuru 
numaranızı söylemeyi unutmayınız.

7. Din Hizmetleri Müşavirlik veya Ataşeliklerince belgeleri-
nizin tesliminden sonra başvurunuzun aktivasyonu yapı-
lacaktır. 

8. Belgelerini 14 Nisan 2017 Cuma gününe kadar din hiz-
metleri müşavirlik ve ataşeliklerine ulaştırmayan adayla-
rın başvurusu geçersiz sayılacaktır. 

NOT: Başvuru formunu doldurduktan sonra size verilen başvu-
ru numarasını kullanarak belgelerinizi Din Hizmetleri Müşa-
virliği veya Ataşeliğine teslim edinceye kadar bilgilerinizde 
güncelleme yapabilirsiniz.

2017 yılı Uluslararası İlahiyat Programı başvuruları  
13 Mart-14 Nisan 2017 tarihleri arasında yapılabilecektir. 
Gerekli şartları taşıyan adaylar, belgelerini din hizmetleri mü-
şavirliği veya ataşeliklerine 14 Nisan 2017 Cuma günü mesai 
bitimine kadar ulaştırmış olacaklardır. 

Başvuruları alınan adayların belgeleri Din Hizmetleri Müşavir-
likleri/Ataşelikleri tarafından gerekli şartları taşıyıp taşıma-
maları açısından bir ön incelemeden geçirilecektir. Başkanlık-
ça yapılan ön değerlendirme ve planlama sonucunda aranan 
şartları taşıdığı tespit edilen adaylar mülakata çağırılacaktır. 

Adaylar mülakat bilgilerini http://uip.diyanetvakfi.org.tr adresi 
ile Müşavirlik ve Ataşeliklerden öğrenebileceklerdir. Müla-
katlar adayların bulundukları ülkelerde, belirlenecek sınav 
merkezlerinde gerçekleştirilecek, gerekli görüldüğü takdirde 
adaylar başka bir ülkedeki sınav merkezine davet edilebile-
cektir. 

Mülakat (sınav) tarihleri daha sonra adaylara bildirilecektir.
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‣ Kur’an-ı Kerim (Yüzünden, Ezber),

‣ Dini Bilgiler (İnanç-İbadet-Fıkıh-Siyer-Ahlak),

‣ Genel Kültür,

‣ Türkçe İfade Becerisi,

‣ Akademik İlgi.

Adaylar mülakat sonuçlarını http://uip.diyanetvakfi.org.tr ad-
resinden aday numarası ile sorgulayarak öğrenebilecektir. Ay-
rıca Din Hizmetleri Müşavirlik ve Ataşeliklerinden de sonuçlar 
öğrenilebilecektir. 

5. Mülakat (sınav) Konuları 

1. Kayıt

2. Teminat Bedeli

Programa alınması uygun görülen adayların isimleri Diyanet 
İşleri Başkanlığı tarafından ilgili kurumlara bildirilir. Bu öğren-
ciler, üniversiteler tarafından belirlenen kesin kayıt tarihlerini 
ve istenen belgeleri dikkate alarak, ilgili üniversite/fakültede 
olacak şekilde Türkiye’ye gelirler. Üniversite kayıtları Başkan-
lığımız tarafından değil, bizzat ilgili üniversitelerin öğrenci iş-
leri birimi tarafından yapılmaktadır. 

Üniversitelerin kayıt tarihi ve akademik takvimleri kendi inter-
net sitelerinden ilan edilmektedir. Yeni kayıt yapacak olan öğ-
renciler il eğitim koordinatörlüklerinde oryantasyon eğitimine 
alınır ve yurtlarına yerleştirilirler. Yurtlarda kalma süreleri eği-
tim-öğretim yılı ile sınırlıdır. Oryantasyon programı yapıldığı 
takdirde öğrenciler 2-3 hafta öncesinden davet edilmekte ve 
yurtlara bu tarihlerde giriş yapılabilmektedir.

D. KESİN KAYIT

Programa başvuran ve gerekli sınavlardan geçerek katılma-
sı uygun görülen öğrencilerden 1.000 (Bin) Avro tutarında 
teminat bedeli alınır. Öğrencinin programı yarıda bırakması, 
taahhütname belgesinde belirtilen hususlara uymaması gibi 
sebeplerle bursluluktan çıkarılması ya da öğrencilikle ilişiği-
nin kesilmesi durumunda bu meblağ geri ödenmezken, burslu 
statüde programı tamamlayan öğrencilere geri ödenir. 

Öğrenciler, kayıt sürecinde teminat bedelini yatırmak ve ta-
ahhütname belgesi imzalamak suretiyle program kapsamında 
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3. Üniversite Kayıtları

öngörülen katkı ve destekten yararlanmaya başlar. (Bkz: Ek- 
Taahhütname Belgesi) 

a) Adayların kayıt için şahsen başvurmaları gerekmektedir. 
Posta ile kayıt yapılmaz. 

b)  Kayıt için istenen belgelerin onaysız suretleri veya fotoko-
pileri kabul edilmez. 

c)  Eksik belgeler ile kayıt yapılamaz. 

d) Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan adaylar 
herhangi bir hak iddia edemezler. (Kazanan adaylara kayıt 
tarihleri daha sonra bildirilecektir.) 

e)  Herhangi bir sebeple kaydı yapılmayan öğrenciler hakkın-
da Kurumumuz sorumluluk üstlenmez. 

f)  Program için belirlenen şartları taşımadıkları sonradan 
anlaşılan adaylar, mülakatta başarılı olsalar dahi, ilgili 
üniversitelere kayıtları hiçbir surette yapılamaz. 

Kayıt İçin İstenen Belgeler: 

1.  Lise Diplomasının Aslı ve Türkçe Tercümesi (Noter veya 
Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği olacaktır), 

2.  Lise Diploması Denklik Belgesi, 

3.  Pasaport ve kimlik belgesi asılları ve fotokopisi, 

4.  Vesikalık fotoğraf (12 Adet). 
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Türkiye’de öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler Sosyal 
Güvenlik Kurumu’nca Genel Sağlık Sigortası kapsamına alın-
maktadır. Gerek sadece ilgili ülkenin vatandaşı olan gerekse 
çifte vatandaş statülü öğrencilerimiz Genel Sağlık Sigortası 
kaydı yaptırmak ve primlerini ödemek zorundadır. Genel Sağlık 
Sigortalı öğrenciler devlet hastanelerinden ücretsiz olarak ve 
özel hastanelerden bir miktar katkı payı ödeyerek yararlanırlar.

Genel Sağlık Sigortası kapsamında sağlık sigortası yaptıracak 
öğrencilerin SGK İl Müdürlüğü’ne başvurmaları gerekmektedir.

3. Sağlık Sigortası

1. Vatandaşlık ve Vize Konusu

2. Lise Diploması Denkliği

E. KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE DİKKAT 
EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Programa bulundukları/yaşadıkları ülke vatandaşlığını ka-
zanmış veya çifte vatandaş statüsünde olan adaylar başvu-
rabilecektir. Çifte vatandaşlık ya da mavi kart gibi vatandaşlık 
hakları olmayan öğrencilerin ülkemize gelmeden önce bağlı 
oldukları T.C. konsolosluklarından öğrenim meşruhatlı vize 
almaları gerekmektedir. 

Bununla birlikte 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma 
Kanunu’nun 22. maddesi gereğince Türkiye’de öğrenim göre-
cek yabancı uyruklu öğrenciler, Türkiye içinden de ikamet izni 
başvurusu yapabileceklerdir. Öğrenim vizesi ile ilgili işlemleri 
yürütmek adayların kendi sorumluluğundadır.

Uluslararası geçerliliği olan lise diplomalarından birine sahip 
olan adaylar, diploma denkliklerini eğitim müşavirlik veya ata-
şelikleri ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın ilgili birimlerinde yaptı-
rabileceklerdir. Türkiye’den Milli Eğitim Bakanlığınca verilmiş 
lise diplomasına sahip olan ya da Açık Öğretim Lisesi mezunu 
öğrenciler programa başvuramazlar.

16

UİP-2017 ULUSLARARASI İLAHİYAT PROGRAMI  



T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI ULUSLARARASI İLAHİYAT PROGRAMI BURSLULUK TAAHHÜTNAMESİ
Sevgili Öğrenci Adayı, Uluslararası İlahiyat Programı’na kabul edildiğiniz takdirde aşağıdaki hususları kabul etmiş 
olacaksınız:

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

1. Uluslararası İlahiyat Programı’na kabul edilen her öğrenci 
Başkanlıkça yerleştirildiği üniversitenin ilahiyat fakültesinde 
lisans öğrenimine devam edecektir. Başkanlık gerekli gördüğü 
durumlarda başka fakültelere nakil yapma hakkına sahiptir.

2. Uluslararası İlahiyat Programı mevzuat hükümleri ile yerleştiri-
len fakültenin öğrenim yükümlülüklerinde öngörülen hususlara 
uyulacaktır.

3. Kişiye bedeni ve zihni zarar veren, bağımlılık yapıcı maddeler 
kullanılmayacak, toplumun görgü ve ahlak kurallarına riayet 
edilecektir.

4. Lisans öğrenimi boyunca Başkanlık/TDV tarafındanbelirlenen 
yurtlarda kalınacak; özel nedenlere bağlı olarak bunun dışında 
her hangi bir yerde kalınmak istendiğinde bu konuda Başkanlı-
ğın izin ve kararına tabi olunacaktır.

5. UİP kapsamında Başkanlık ve TDV tarafından il eğitim koordi-
natörlükleri, yurtlar, fakülte içinde ve dışında sunulacak eği-
tim-öğretim etkinlikleri ile takviye seminer ve ders programla-
rına iştirak edilecektir.

6. Öğrenim süresince her türlü siyasi, ideolojik örgütlenme ve 
oluşumlardan uzak kalınacaktır.

7. Öğrenimin mazeretli/mazeretsiz yarıda bırakılması durumunda 
bir daha UİP’e dönülemeyecektir.

8. Eğitimin yarıda bırakılması veya bursun iptal edilmesi duru-
munda üniversite kaydı da silinebilecektir.

9. Öğrenciler, kayıt sürecinde teminat bedelini yatırmak ve ta-
ahhütname belgesi imzalamak suretiyle program kapsamında 
öngörülen katkı ve destekten yararlanmaya başlayacaktır. 

10. Kesin kayıt yaptırdıktan sonralisans öğreniminin yarıda bıra-
kılması, şartname belgesinde belirtilen hususlara uyulmaması 
gibi sebeplerle bursluluktan çıkarılma ve öğrencilikle ilişiğin 
kesilmesi durumunda yatırılan teminat bedeli ilgiliye iade edil-
meyecektir.

11. Başvuru, seçim ve yerleştirme sürecinde beyan edilen bilgi ve 
belgeler ile Başkanlık/TDV tarafından daha sonra istenecek 
bilgi ve belgelerin gerçeği yansıtmadığı, yalan beyanda bu-
lunulduğu veya burs verilmesine mani bir durumun gizlendiği 
tespit edildiğinde, burs iptal edilecek ve UİP kapsamında kişiye 
yapılan harcamaların tamamı geri alınacaktır.

12. Aşağıda yazılı disiplin hükümleri ile ilgili ortaya çıkacak olum-
suz durumlarda Başkanlık/TDV tarafından sağlanan iaşe, ibate, 
burs ve her türlü diğer maddi destek kısmen ya da tamamen 
kesilir.
a. Devletimiz ve milletimiz ile dini değerler aleyhinde propa-

ganda veya faaliyetlerde bulunulması, disiplinsizlik, de-
vamsızlık, başarısızlıkgibi hususlarda okul idareleri, ilgili 
yurt müdürlükleri, danışman/koordinatör, öğretim görevli-
leri veya sorumlu öğretim elemanlarının öğrenci hakkında 
olumsuz kanaat belirtmeleri,

b. Genel Akademik Başarı Not Ortalamasının (GANO) 1.80’in 
altında kalması,

c. İlgili ülke vatandaşlığından çıkıp Türk vatandaşlığına geçen 
öğrenciler ile akademik yıl devam ederken izinsiz olarak 
ülkeyi terk eden ve eğitimine ara verenler,

Adı-Soyadı Kabul ve taahhüt ederim.

T.C Kimlik/Pasaport No İmza
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4. İlahiyat Fakülteleri İletişim Bilgileri
Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Bahriye Üçok Cad. 06500 Beşevler / Ankara  
Tel   : +90 312 -212 68 00
web: www.divinity.ankara.edu.tr

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 
Mahir İz Cad. No: 2 Bağlarbaşı 34662  
Üsküdar/İstanbul 
Tel   : +90 216 - 651 43 75
web: www.ilahiyat.marmara.edu.tr

İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 
Baba Hasan Alemi Mah. Horhor Cad. Kavalalı Sk.  
No:1 A Blok 34091 Fatih/İstanbul 
Tel   : +90 212-532 60 64
web: www.istanbul.edu.tr

29 Mayıs Üniversitesi 
Uluslararası İslam ve Din Bilimleri Fakültesi 
Adres: İcadiye-Bağlarbaşı Caddesi, No: 40 
34662 Üsküdar/İstanbul 
Tel: +90 216- 474 08 60
http://www.29mayis.edu.tr/

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 
Adres: Fethiye Mh. Kırlangıç Sk. No: 2 16140, Nilüfer, Bursa  
Tel: +90 224 - 243 1066
http://ilahiyat.uludag.edu.tr/

Necmettin Erbakan Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi Adres: Meram Yeni Yol P.K. 42090  
Meram / Konya 
Tel: +90 332- 323 82 50 
http://www.konya.edu.tr/ilahiyat

Türkiye Diyanet Vakfı
Adres: Dr. Mediha Eldem Sokak No:72/B 06640 Kocatepe / ANKARA

Telefon:+90 312 - 416 90 00
www.diyanetvakfi.org.tr
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Türkiye Diyanet Vakfı
Dr. Mediha Eldem Sokak No: 72/B  

06640 Kocatepe-ANKARA
T:  (+90) 312 416 90 00  F: (+90) 312 416 90 90 

tdv@diyanetvakfi.org.tr

Diyanet İşleri Başkanlığı
Üniversiteler Mahallesi

Dumlupınar Bulvarı No: 147/A
06800 Çankaya-ANKARA

Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
T: (+90) 312 295 75 63/64/69 •  F: (+90) 312 286 97 14 

 yurtdisiegitim@diyanet.gov.tr


