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İslam’ın bireye ve topluma yönelik mesajını
doğru öğrenip, doğru yorumlayarak
hedef kitlelere uygun yöntemlerle
sunumu konusunda ilahiyat alanında
öğrenim görmek isteyen öğrencilerin
tercih edebilecekleri bir program olarak
Uluslararası İlahiyat Programı gençlerimizi
Türkiye’ye davet etmektedir.
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A. SUNUŞ

21. yüzyıl dünyasının insan hayatına kattığı mo
dernite, toplumsal yapı, iletişim, bireyselleşme
gibi bazı kavramlar son dönemlerde farklı şe
killere bürünmüş olarak karşımıza çıkmaktadır.
Her birinin sahip olduğu anlam aralığı genişle
mekte ve değişmektedir. Değişen ve genişleyen
bu kavramlara bağlı gelişen durumları takip
edebilmek ve uyum sağlamak imkân sınırlarını
zorlamakta, adeta her bir yapı kendi içerisinde
yol alarak varlığını sürdürmektedir.
Zamanın değişmesi ile hükümlerin değişebile
ceği prensibine bağlı olarak İslam Dini de dina
mik bir yapı kazanmıştır. Günceli takip etmek,
karşılaşılan yeni problemlere çözüm üretmek
ve modern zamanların insanına hitap etmek bu
prensip gereği kolaylaşmıştır. Dini pratiklerde
olduğu kadar bilginin yorumlanması konusun
da da benimsenen genel yaklaşım olumlu ol
muştur.
Bireylerin ve toplumun dini ihtiyaçları din hiz
metleri gibi bir alanın kurumsallaşması sonu
cunu doğurmuştur. İslam tarihi boyunca gele
neksel formlarda devam eden din hizmetleri

uygulamaları son dönemde yeni biçimler kazan
mıştır. Dünyanın dört bir yanında yaşayan Müs
lümanların içinde bulundukları bölgesel etkiler
kadar, küresel ölçekte ortaya çıkan gelişmeler
de, bu yeni uygulamaların ortaya çıkışını hızlan
dırmıştır. Bireylerin ve toplumun her an hızlı ya
şam standartlarını yakalama çabası ve bunu ge
rekli kılan teknolojik gelişmeler, din hizmetleri
alanının da dinamik bir hale gelmesini zorunlu
kılmaktadır. Bu etkiler ile medya enstrümanla
rı, dijital mecralar, sosyal ağlar dünyanın nere
sinde olursa olsun ve kimin tarafından gelirse
gelsin her türlü dini bilginin dolaşıma girmesini
mümkün hale getirmiştir.
Malumat ve bilginin bu kadar hızlı ve kolay do
laşıma girmesi İslam kültürünün tarih boyunca
geliştirdiği metodolojik yaklaşım ve halen Di
yanet İşleri Başkanlığımızın din hizmetlerinin
sunumunda benimsediği sahih ve doğru dini
bilginin sunumu hassasiyeti, güncelliğini ve
önemini kaybetmeyen yegâne konu olmuş ve
hatta her zamankinden daha önemli hale gel
miştir. Bu yolla kurumsallaşmış bir yapının ve

3

UİP-2022 ULUSLARARASI İLAHİYAT PROGRAMI

ehliyet sahibi kişilerin din hizmetlerini yürüt
mesi sağlanmıştır.
21. yüzyılın, din hizmetleri alanına taşıdığı yeni
yaklaşımlar sosyal ve kültürel içerikli din hiz
metleri, manevi destek ve rehberlik olmuştur.
Aile ve dini rehberlik, engelliler, gençlik, göç,
uyum, çokkültürlülük, bağımlılık, hastane, yaşlı
evleri, sevgi evleri gibi konular ortaya çıkmıştır.
Kurumlar din hizmeti sunumunda birey ve top
lum olarak muhatap olduğu bu kitlelere formas
yonu olan yetişmiş görevliler ve yeni stratejiler
ile ulaşma çabasına girmişlerdir.
Diyanet İşleri Başkanlığı uzun yıllardan beri
yurt içi ve yurt dışında yürüttüğü din eğitimi ve
din hizmetleri çalışmalarında erdem sahibi gö
revliler ile faaliyet göstermeyi amaçlamıştır. Din
hizmetlerini yürüten görevlilerin iyi bir dini bil
gi altyapısına sahip, olaylara geniş açıdan baka
bilen ve ufuk sahibi, bilgi, görgü, ahlak, kültür
donanımı yüksek, sosyal ve ikili ilişkileri sıcak,
uzlaşmacı, farklı olana saygı duyan kişiler olma
sı amacıyla sürekli eğitim anlayışı benimsen
miştir.
Tüm bu gelişmeler ve ihtiyaçlar din hizmeti ala
nında görev alacak kişilerin eğitimi ve yetiştiril
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mesinde de dikkate alınmasını gerektirmiştir.
Dini bilginin doğru, güvenilir biçimde üretildiği
ve öğrencilere aktarıldığı yerler olarak ilahiyat
fakülteleri ortaya çıkmıştır. Türkiye’nin örgün ve
yaygın din eğitimi kurumları bakımından gerek
tecrübesi ve gerekse bilimsel anlamda ulaştığı
nokta tüm dünyada takdir edilmektedir.
Geleceğin din eğitimi ve din hizmetlerini yürü
tecek uzmanlar ve görevliler bu eğitim kurum
larında yetişecek ve hakikati insanlara ulaştıra
caktır. Teknoloji çağının ve modern toplumun
bireyleri olan nesillere sunulacak din hizmeti ve
din eğitimini, gelenekten beslenen ancak gele
ceğe bakan din uzmanları verecektir.
Uluslararası İlahiyat Programı, Diyanet İşleri
Başkanlığının koordinesinde yurtdışında yaşa
yan toplumumuz ve gençlerimizin ülkemizde
ki ilahiyat fakültelerinde dini yüksek öğrenim
görmeleri için imkân oluşturmuş, söz konusu
gençlerimiz için önemli bir fırsat haline gelmiş
tir. Yaşadıkları ülkelerde gelecekte donanımlı,
liyakatli, özverili bir din hizmetinin sunumuna
katkı sağlayacak gençler için Diyanet İşleri Baş
kanlığı destek vermeye devam etmektedir.
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1.Uluslararası İlahiyat Programı (UİP)
Uluslararası İlahiyat Programı yurtdışında yaşayan Türk gençlerine ve Türkiye kökenli olmayan diğer adaylara ülkemizde dini yüksek
öğrenim imkânı sağlamak üzere Diyanet İşleri
Başkanlığı tarafından başlatılan ve koordine edi
len bir burs programıdır.
Bu program; yurtdışında lise öğrenimini tamam
lamış öğrencilerin, Türkiye’deki ilahiyat fakülte
lerinde lisans düzeyinde dini yükseköğrenim
görmelerini amaçlamaktadır.

4. Avrupa gündeminde sıkça karşılaşılan İs
lam ve Müslüman kimliğiyle ilgili tartış
malarda ön yargıları giderici, toplumu tes
kin edici doğru bilgi ve tutumu sergileyen,
5. İslam ilahiyatı başta olmak üzere, din bi
limleri ve sosyal alanlarda yüksek stan
dartta çalışma yapabilen; yetenekli, liya
katli ve temsil gücü yüksek insan kaynağı
yetiştirmek amaçlanmaktadır.

UİP ile;
1. Avrupa ülkelerinde yaşayan insanımızın
dini, kültürel, toplumsal ve psikolojik ih
tiyaçlarını yakından bilen, her türlü çev
re şartlarını ve faktörlerini tanıyan, İslam
ilahiyatı alanındaki bilimsel donanımla
rıyla beklentilere cevap verebilecek şekil
de din hizmeti veren,
2. Avrupa ülkelerinde yetişen yeni nesille
rin ihtiyaç duydukları örgün ve yaygın din
eğitimini doğru bilgi ve pedagojik yöntem
lere göre sunabilen,
3. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza,
içinde yaşadıkları topluma uyum sürecin
de kendilerine rehberlik edecek, İslam’ın
ahlak eksenli dindarlık anlayışını ve ülke
mizin farklı din ve kültürleri birlikte ya
şatma tecrübesini aktarabilen,
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2. Güncel Öğrenci Durumu
UİP kapsamında halen burs desteği sağlanan 14 ülkeden 449 öğrenci olmakla beraber bugüne kadar
935 öğrenci mezun olmuştur.

ÜLKELERE GÖRE UİP GÜNCEL ÖĞRENCİ DURUMU
ÜLKELERE GÖRE MEZUN ÖĞRENCİ DURUMU
FİNLANDİYA
1

NORVEÇ
1
6

AVUSTURYA
12
23

İSVİÇRE
1
8

DANİMARKA
4
8

HOLLANDA
24
59

İNGİLTERE
1

JAPONYA
1
AVUSTRALYA

KANADA
1
5
ABD

FRANSA
139
201

2
8

ALMANYA
222
490

10
21

BELÇİKA
18
82
İTALYA
14
15

İSVEÇ
7

4 49
93 5
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B. BURSLULUK İMKÂNLARI
Program kapsamında öğrenim gören öğrenciler
Türkiye Diyanet Vakfı (TDV)’nın imkânlarından
yararlanmaktadır. Başkanlığımız Yurtdışı Teşki

latı ile ilgili Birlik ve Vakıflar da öğrencilerimize
ve programa sağladıkları desteklerle önemli gö
revler üstlenmektedir.

1. Barınma
UİP öğrencileri program kapsamında kendileri
için sağlanan yurtlarda ücretsiz olarak kalmak
tadırlar. Türkiye Diyanet Vakfı’nın öğrenci yurt
ları olduğu şehirlerde bu yurtlar tercih edilmek
tedir. Öğrenciler fakültelere yakınlık, ulaşım ve
diğer fiziki imkânlar düşünülerek huzurlu, ra
hat bir barınma ve çalışma ortamı olan, uygun

ve nezih mekânlarda barındırılmaktadır. Öğrencilerin, eğitimleri boyunca fiziki bütünlük
oluşturma, takviye ders ve kurslar planlama,
yapılacak sosyal ve kültürel etkinlikleri takip
etme gibi konular göz önünde bulundurularak
Kurumumuzca belirlenen yurtlarda kalmaları
gerekmektedir.
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2.Eğitim Yardımları
UİP kapsamında ülkemize gelen öğrencilere Ku
rumumuz tarafından;
• Burs (aylık maddi destek)
• İaşe (yemek)
• İbate (barınma/konaklama)
• Temel Eğitim Giderleri (üniversite öğre
nim harcı) sağlanmaktadır.
Ulaşım, eğitim materyalleri (kitap, kırtasiye vb.)
ve sağlık sigortası vb. hususlar sağlanan destek
ler kapsamında değildir. Yurtlarda kalma süreleri eğitim-öğretim yılı ile sınırlıdır.
UİP öğrencisi olarak üniversite kaydı yapılan,
bursluluk için gerekli belge ve şartları sağlayan
öğrenciler eğitim yardımlarını almaya başlarlar.
Kaydı yapılmayan, eksik belgesi olan, başvuru
ve bursluluk şartlarında problem olanlar eğitim
yardımı alamazlar.
Programa kabul edilerek ilahiyat öğrenimine
başlayan öğrencilerin herhangi bir sebeple eği
timlerine ara vermeleri ya da bursluluktan çıka
rılmaları durumunda, ortaya çıkabilecek eğitim,
iaşe ve ibate kapsamındaki masrafları Başkanlık
tarafından karşılanmaz, söz konusu masraflar
öğrencinin kendisine aittir.
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3. Mesleki Eğitim ve Staj Programları
Program kapsamındaki öğrencilerimize alanla
rıyla ilgili mesleki uygulamalarla bilgi ve beceri
lerini arttırmak amacıyla destek verilmektedir.
Programın devam ettiği her fakülte ve şehirde
bu amaçlarla görevlendirilmiş tecrübeli perso
nelimiz, rehberlik ve danışmanlık kapsamında
öğrenciler ile yakın ilişki içerisinde çalışmakta
dır.
Koordinatörlüklerce yapılan alan çalışmaları
kapsamında;
• Camii içi din hizmetleri (İmamet ve Hita
bet uygulamaları)
• Kur’an- Kursu
• Vaaz uygulamaları
• Yaşlı Bakımevleri ziyaretleri
• Çocuk yurtları ve sevgi evi ziyaretleri
• Cenaze- Techiz ve Tekfin uygulamaları
• Cezaevi ziyaretleri; yapılmakta ve bu mes
leki eğitim çalışmaları sonucu öğrencilere
staj belgesi ve sertifikalar verilmektedir.
Tatil dönemlerinde öğrencilerin bulundukları
ülkelerde müşavirlik koordinesi ile cami ve der
neklerde staj programı yapılmaktadır.
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4. Tamamlayıcı Eğitim Programları
UİP öğrencilerine eğitimleri boyunca akademik,
sosyal ve kültürel konularda rehberlik hizmetle
ri de sunulmaktadır. Gerek akademik yıl içeri
sinde gerekse tatil dönemlerinde uygulanan bu
programlar ile fakülte derslerine destek veril
mektedir. Bu kapsamda;
• Arapça kursları (Hazırlık Sınıfı)
• Kur’an-ı Kerim ve Tecvid

• Temel İslam Bilimleri Dersleri (Tefsir- Ha
dis- Fıkıh ve Kelam)
• Tematik Seminerler
• Atölye Çalışmaları
Öğrencilerimizin yetişmesine olumlu katkı
sağlayan bu programlara katılımları ve devamları zaruri görülmektedir.

5. Sosyo - Kültürel Etkinlikler
Öğrencilerimize, öğrenim hayatları süresince
sosyal ve kültürel alanlarda imkânlar sağlan
maktadır. Bu imkânlar öğrencilerin ülkemizi ve
insanını tanımasını sağlayan, sosyal ilişkilerini
güçlendiren faaliyetler olarak gerçekleşmekte
dir.
• Geziler
• Yaz ve Kış Kampları

• Öğrenci Kulübü Faaliyetleri
• Sosyal Gönüllülük Projeleri
• Mezuniyet Programları
Öğrencilerimiz üniversitelerin diğer öğrencileri için sağladığı her türlü akademik, sosyal
ve kültürel imkânlardan yararlanabilmektedirler.

6. Türkiye’de İlahiyat Fakülteleri
Birer yükseköğretim kurumu olarak ilahiyat fa
külteleri; gerek din hizmetleri alanında ihtiyaç
duyulan insan kaynağının oluşturulması, ge
rekse akademik anlamda dini ilimler hakkında
çalışmaların yapıldığı yerler olarak faaliyetlerini
sürdürmektedir.

Türk eğitim sistemi ve tarihinde önemli görevler
üstlenmiş olan ilahiyat fakültelerinin dini yük
sek öğrenim, araştırma, lisansüstü çalışmalar
yürütme, dini ilimler konusunda eserler telif
edip yayınlama, öğretmen yetiştirme gibi konu
larda önemi ortaya çıkmaktadır.
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İLAHİYAT LİSANS
PROGRAMI

01
TEMEL İSLAM BİLİMLERİ
BÖLÜMÜ
1. Tefsir Anabilim Dalý
2. Hadis Anabilim Dalý
3. Ýslam Hukuku Anabilim Dalý
4. Kelam Anabilim Dalý
5. Ýslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalý
6. Tasavvuf Anabilim Dalý
7. Arap Dili ve Belaðatý Anabilim Dalý
8. Kýraat Anabilim Dalý
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02

03

FELSEFE VE DİN
BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

İSLAM TARİHİ VE
SANATLARI BÖLÜMÜ

1. Felsefe Tarihi Anabilim Dalý
2. Ýslam Felsefesi Anabilim Dalý
3. Din Felsefesi Anabilim Dalý
4. Mantýk Anabilim Dalý
5. Dinler Tarihi Anabilim Dalý
6. Din Sosyolojisi Anabilim Dalý
7. Din Psikolojisi Anabilim Dalý
8. Din Eðitimi Anabilim Dalý

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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ULUSLARARASI İLAHİYAT PROGRAMININ
DEVAM ETTİĞİ FAKÜLTELER VE BULUNDUĞU ŞEHİRLER
Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (2006)
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (2007)
İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (2011)
Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (2012)
Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (2012)
29 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (2012)

► UİP öğrencileri ilahiyat fakültelerinin
mevcut sistemi içerisinde öğrenim görmekte, ders programı ve işleyişini takip
etmektedir. Ülkemizdeki ilahiyat fakül
tesi örgün eğitim programı ders geçme ve
kredi tamamlama esasına göre işlemekte
dir.
► Programın uygulandığı fakültelerde eğitim dili Türkçedir.
► İhtiyaç oluşması durumunda İngilizce
İlahiyat Programına da öğrenci yerleştirilebilecektir.
► Programı başarıyla tamamlayan öğrenci
lere İlahiyat Lisans Diploması verilmek
tedir.

Ankara
İstanbul
İstanbul
Konya
Bursa
İstanbul

► İlahiyat Fakültesi lisans programı eği
tim-öğretim süresi Hazırlık Sınıfı hariç 4
yıldan (8 dönem) oluşmaktadır. Öğrenci
ler zorunlu hazırlık sınıfını (Arapça eğiti
mi kapsamlı) tamamlayarak lisans dersle
rini almaya başlarlar.
► Türkçe bilmeyip programa kaydı yapılan
öğrenciler, bir yıl Türkçe hazırlık öğreni
mi göreceklerdir.
İlahiyat lisans programında Temel İslam Bilim
leri gibi zorunlu derslerin yanı sıra yaşadığımız
dünyanın yorumlanmasına yardımcı olacak ila
hiyat ve sosyal bilimler ilişkisini oluşturmaya
zemin hazırlayan seçmeli dersler de yer almak
tadır.
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C. MEZUNİYET SONRASI KARİYER OLANAKLARI
1.Yurtdışı Din Görevliliği
Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde yurtdışı din
görevlisi olarak istihdam edilmek isteyen me
zunlarımız, yapılan sınavlarda başarılı olmaları

durumunda kendi ülkelerinde ve gerekli şartları
taşımaları halinde farklı ülkelerde çalışma im
kânı bulabileceklerdir.

2. Cami Rehberliği
Uluslararası İlahiyat Programı mezunu öğrenci
lerimiz, açılan sınavlarla Diyanet İşleri Başkanlı
ğı bünyesinde Cami Rehberi olarak görevlendiri
lebilmektedir. Belirli dillerde (Almanca, Arapça,
Fransızca, İngilizce ve Rusça) yeterlik aranan
Cami Rehberliği için UİP mezunları önemli
avantaj yakalamaktadır.

Başkanlığımız bünyesinde istihdam edilen Cami
Rehberleri kültürel ve turizm amaçlı olarak ya
pılan cami ziyaretlerinde İslam dini, tarihi, mi
marisi ve sanatına dair tanıtım ve rehberlik yap
maktadır.

3.Dini Yüksek İhtisas Eğitim Programı
Mezun öğrencilerimizden belirtilen şartları ta
şıyanlar arasından mülakat yoluyla seçilenler
Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı Dini Yüksek
İhtisas Merkezlerinde eğitimlerine devam etme
imkânına sahiptirler.
Dini Yüksek İhtisas Merkezleri, Temel İslam Bi
limleri alanında uzmanlaşmaya yönelik kurs

programlarının uygulandığı, hazırlık ve ihtisas
dönemi olmak üzere 30 ay süreli eğitim-öğretim
birimleridir.
Dini yüksek ihtisas programından başarıyla me
zun olanlar yurtdışı sözleşmeli din görevlisi ola
rak atanırlar.

4. Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanlığı/Diyanet İşleri Uzmanlığı
Uluslararası İlahiyat Programı mezunu olan öğ
renciler gerekli başvuru şartlarını taşımaları ve
açılan sınavlarda başarılı olmaları halinde,
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Başkanlık Merkez Birimlerinde Din İşleri Yüksek
Kurulu Uzmanı ve Diyanet İşleri Uzmanı olarak
görev alabileceklerdir.
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Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı ve Diyanet İş
leri Uzmanı olabilmek için Uzman Yardımcısı
olarak göreve başlamak gerekmektedir.

5. Lisansüstü Eğitim İmkânları
İlahiyat lisans programından mezun olanlar
yurtiçi ve yurtdışı üniversitelerde master ve dok
tora programlarına başvurarak lisansüstü eğiti
mi alabilirler.

Lisansüstü öğrencileri Türkiye Diyanet Vakfı
bursu kazanması durumunda burslu olarak ya
da kendi imkânlarıyla eğitim hayatlarına devam
edebilirler.

6. Diğer İmkânlar
İlahiyat fakültesinde formasyon derslerini alan
her öğrenci mezun olduktan sonra Din Kültürü
ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği, İmam Hatip Li
sesinde meslek dersleri öğretmenliği ve Arapça
öğretmenliği yapabilmektedir. Türk vatandaşlı

ğı olanların Diyanet İşleri Başkanlığı’nın sözlü
ve yazılı sınavını geçtikleri ve KPSS’den yeterli
puan aldıkları takdirde imam, vaiz, kuran kursu
öğreticisi olarak atanmaları mümkündür.

D. BAŞVURULAR VE BAŞVURU KOŞULLARI
1. Kimler Başvurabilir?
Program başvurularında yükseköğretim kurumlarının Yurtdışından Öğrenci Kabulune
ilişkin Esaslar” hükümleri esas alınır.
Bu çerçevede müracaat edecek adaylarda aşağıdaki şartlar aranır;
1. Lise mezunu ya da lise son sınıf öğrencisi
olmak.

(Orta öğrenimini (lise) yurt dışındaki örgün
eğitim kurumlarında tamamlamış veya ta
mamlama aşamasında olup, Türkiye’deki
lise diplomasına denk bir diplomaya sahip
olmak).
2. İlgili ülke vatandaşı/çifte vatandaş/mavi kart
sahibi olmak veya sürekli oturuma sahip ol
mak.
15
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Çifte vatandaşlık (Türkiye Cumhuriyeti va
tandaşı olmayan adaylar ile 4112 sayılı ka
nun gereğince Türk vatandaşlığından çıkmış
olmak (doğumla Türk vatandaşlığını kazan
mış olup da, sonradan Bakanlar Kurulu’ndan
çıkma izni almak suretiyle yabancı bir devlet
vatandaşlığına geçen kişiler)
3. 01.01.2022 tarihi itibariyle 25 yaşından gün
almamış olmak. (01.01.1997 tarihinden önce
doğmuş olanlar başvuramazlar.)
4.

Bekâr olmak.

5. Programa kabul edildiği halde farklı neden
lerle ilişiği kesilenler ile kazandığı halde ma
zeretsiz olarak kayıt yaptırmayanlar tekrar
başvuramazlar.

6. Türkiye’de bir ilahiyat programında halen
eğitim görmemek.
Not:
1. Yurtdışında yaşayan ve Türkiye kökenli
olmayan diğer adaylar da programa başvurabileceklerdir. Bu durumda kaydı yapılan
öğrenciler, bir yıl Türkçe hazırlık öğrenimi göreceklerdir.
2. Sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’nca verilen lise
diplomasına sahip olanlar ve T.C. Milli Eğitim
Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi mezunu olanlar
Uluslararası İlahiyat Programına başvuramazlar.

BAŞVURU TAKVİMİ
Program başvurularında yükseköğretim

Başvuru Süreci

Değerlendirme
Süreci

Mülakat Süreci

Sonuçların
Açıklanması

01 Mart-27 Mayıs

Mayıs-Haziran

Haziran

Temmuz

Türkiye’ye İntikal,
Oryantasyon Programları, Akademik
Yılın Başlangıcı
Ağustos-Eylül
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2. Başvuru İşlemleri
Programa başvuracak adaylar aşağıdaki işlem sürecini takip etmelidir.

https://dibbys.
diyanet.gov.tr/IKYS/
Sinav/KurumDisi/
DisIliskiler/UIPBasvuru.aspx
linkini tıklayınız
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Başvuru
formunu
doldurunuz.

Aşağıdaki başvuru
belgelerini sisteme
yükleyiniz.
► Lise Mezunu öğrenciler için
lise diploması.
► Lise mezunu öğrenciler için
lise diploması denklik bel
gesi (Lise diploması denkliği
T.C. Büyükelçilik ve Konso
losluklarında bulunan eği
tim müşavirliği veya eğitim
ataşeliğinden temin edilebi
lir.)
► Lise son sınıfta okuyan öğ
renciler için son sınıfta oku
duğuna dair belge veya not
çizelgesi.
► Geçerli kimlik veya pasaport
sureti
► Yaşadığı ülke vatandaşı ol
mayıp sürekli oturum sahi
bi olanların sürekli oturum
belgesi.
► Taahhütname belgesi. (Ek-1)
► Son 6 (altı) ay içerisinde çe
kilmiş biyometrik fotoğraf.

Yukarıda sayılan
başvuru belgelerinin fotokopilerini,
sistemden çıktısını
alacağınız başvuru
formu, taahhütname belgesi ve bir
adet fotoğraf ekle
yerek en yakın din
hizmetleri müşavirli
ğine veya ataşeliğine
teslim ediniz.

ULUSLARARASI İLAHİYAT PROGRAMI UİP-2022

https://dibbys.diyanet.
gov.tr/IKYS/Sinav/KurumDisi/DisIliskiler/
UIPBasvuru.aspx
UİP başvuru sayfasın
dan indireceğiniz refe
rans mektubunun (Ek-2
Referans Mektubu) il
gili kısmını doldurarak
bölgenizde görev yapan
Diyanet personeli din
görevlisine teslim edi
niz. Din görevlisi bel
gedeki kendisi ile ilgili
bölümü doldurarak din
hizmetleri müşavirlik
veya ataşeliğine bizzat
ulaştıracaktır.

Din Hizmetleri
Müşavirlik veya
Ataşeliklerince
belgelerinizin
tesliminden sonra
başvurunuzun
aktivasyonu yapı
lacaktır.

Belgelerini
27 Mayıs 2022
Cuma gününe ka
dar din hizmetleri
müşavirlik ve ata
şeliklerine ulaştır
mayan adayların
başvurusu geçer
siz sayılacaktır.

NOT: Başvuru for
munu doldurduktan
sonra size verilen
başvuru numarasını
kullanarak belgeleri
nizi Din Hizmetleri
Müşavirliği veya
Ataşeliğine teslim
edinceye kadar bilgi
lerinizde güncelleme
yapabilirsiniz.
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3. Başvuru Tarihleri

2022 yılı UİP başvuruları 01 Mart-27 Mayıs 2022 tarihleri arasın
da yapılabilecektir. Gerekli şartları taşıyan adaylar, belgelerini din
hizmetleri müşavirliği veya ataşeliklerine 27 Mayıs 2022 Cuma
günü mesai bitimine kadar ulaştırmış olacaklardır.

4. Değerlendirme ve Seçim Süreci
Başvuruları alınan adayların belgeleri Din Hiz
metleri Müşavirlikleri/Ataşelikleri tarafından
gerekli şartları taşıyıp taşımamaları açısından
bir ön incelemeden geçirilecektir. Başkanlıkça
yapılan ön değerlendirme sonucunda aranan
şartları sağlayan adaylar mülakata çağrılacaktır.
Sınav tarihi ve sınav merkezi gibi bilgiler, aday
ların sisteme girdikleri e-posta adreslerine
gönderilecektir. Ayrıca Müşavirlik/Ataşelikler
den öğrenilebilecektir. Mülakatlar adayların
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bulundukları ülkelerde, belirlenecek sınav mer
kezlerinde yüz yüze veya online gerçekleştirile
cektir. Gerekli görüldüğü takdirde adaylar başka
bir ülkedeki sınav merkezine davet edilebilir. Sı
nav merkezlerine ulaşım imkânlarının elverme
diği ülkelerde iletişim araçları üzerinden online
mülakat gerçekleştirilir.
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5. Mülakat (sınav) Konuları
► Kur’an-ı Kerim (Yüzünden, Ezber),

Adaylar mülakat sonuçlarını

► Dini Bilgiler (İnanç-İbadet-Fıkıh-Siyer-Ah
lak),

https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/KurumDisi/DisIliskiler/UIPBasvuru.aspx adre
sinden aday numarası ile sorgulayarak öğrene
bilecektir. Ayrıca Din Hizmetleri Müşavirlik ve
Ataşeliklerinden de sonuçlar öğrenilebilecektir.

► Genel Kültür,
► Türkçe İfade Becerisi,
► Akademik İlgi.

E. KESİN KAYIT
1. Kayıt
Program kapsamında öğrenim görmeye hak ka
zanan öğrenciler, üniversiteler tarafından belir
lenen kesin kayıt tarihlerini ve istenen belgeleri
dikkate alarak yerleştirildikleri üniversitede ola
cak şekilde Türkiye’ye geleceklerdir.
Üniversite kayıtları Başkanlığımız tarafından
değil, ilgili üniversitelerin öğrenci işleri birimi
tarafından yapılmaktadır.

Üniversitelerin kayıt tarihi ve akademik takvim
leri kendi internet sitelerinden ilan edilmekte
dir. Yeni kayıt yapacak olan öğrenciler il eğitim
koordinatörlüklerinde oryantasyon eğitimine
alınır ve yurtlarına yerleştirilirler. Oryantasyon
programı yapıldığı takdirde öğrenciler 2-3 hafta
öncesinden davet edilmekte ve yurtlara bu tarih
lerde giriş yapabilmektedir.
Öngörülemeyen durumlar olması halinde (CO
VİD-19 vb.) kayıt işlemleri üniversitelerin uygun
gördükleri planlamalara göre yapılabilecektir.

2. Üniversite Kayıtları
a. Adayların kayıt için şahsen başvurmaları
gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.
b. Kayıt için istenen belgelerin onaysız suret
leri veya fotokopileri kabul edilmez.

c. Eksik belgeler ile kayıt yapılamaz.
d. Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptır
mayan adaylar herhangi bir hak iddia ede
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mezler. (Kazanan adaylara kayıt tarihleri
daha sonra bildirilecektir.)
e. Herhangi bir sebeple kaydı yapılmayan
öğrenciler hakkında Kurumumuz sorum
luluk üstlenmez.
f. Program için belirlenen şartları taşıma
dıkları sonradan anlaşılan adayların (mü
lakatta başarılı olsalar dahi) kayıtları hiç
bir surette yapılamaz.
Kayıt İçin İstenen Belgeler:

1. Lise Diplomasının Aslı ve Türkçe Tercü
mesi (Noter veya Türk Dış Temsilcilikle
rinden onaylı örneği olacaktır),
2. Lise Diploması Denklik Belgesi,
3. Pasaport ve kimlik belgesi asılları ve foto
kopisi,
4. Çifte vatandaşlık/mavi kart sahibi olma
yanlar için öğrenim meşruhatlı vize,
5. Vesikalık fotoğraf (12 Adet).

3. Teminat Bedeli
Programa kabul edilen öğrencilerden 1.000 €
(Bin Avro) tutarında teminat bedeli alınır. Burs
lu statüde programı tamamlayan öğrencilere te
minat bedeli geri ödenir. Öğrencinin programı
bırakması, taahhütname belgesinde belirtilen
hususlara uymaması gibi sebeplerle bursluluk

tan çıkarılması ya da öğrencilikle ilişiğinin kesil
mesi durumunda bu meblağ geri ödenmez.
Öğrenciler, kayıt sürecinde teminat bedelini ya
tırmak ve taahhütname belgesi imzalamak su
retiyle program kapsamında öngörülen katkı ve
destekten yararlanmaya başlar. (Bkz: Ek-1 Taah
hütname Belgesi)

F. DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KONULAR
1. Vatandaşlık ve Vize Konusu
Programa, bulundukları/yaşadıkları ülke vatan
daşlığını kazanmış veya çifte vatandaş statüsün
de olanlar ile sürekli oturuma sahip olan adaylar
başvurabilecektir. Çifte vatandaşlık ya da mavi
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kart gibi vatandaşlık hakları olmayan öğrencile
rin ülkemize gelmeden önce bağlı oldukları T.C.
Konsolosluklarından öğrenim meşruhatlı vize
almaları gerekmektedir.
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Bununla birlikte 6458 Sayılı Yabancılar ve Ulus
lararası Koruma Kanunu’nun 22. maddesi gere
ğince Türkiye’de öğrenim görecek yabancı uy
ruklu öğrenciler, Türkiye içinden de ikamet izni

başvurusu yapabileceklerdir. Öğrenim vizesi ile
ilgili işlemleri yürütmek adayların kendi sorum
luluğundadır.

2. Sağlık Sigortası
Türkiye’de öğrenim gören yabancı uyruklu öğ
renciler Sosyal Güvenlik Kurumu’nca Genel
Sağlık Sigortası kapsamına alınmaktadır. Gerek
sadece ilgili ülkenin vatandaşı olan gerekse çif
te vatandaş statülü öğrencilerimiz Genel Sağlık
Sigortası kaydı yaptırmak ve primlerini ödemek
zorundadır. Genel Sağlık Sigortalı öğrenciler
devlet hastanelerinden ücretsiz olarak ve özel

hastanelerden kısmi katkı payı ödeyerek yarar
lanırlar.
Genel Sağlık Sigortası kapsamında sağlık sigor
tası yaptıracak öğrencilerin SGK İl Müdürlü
ğü’ne başvurmaları gerekmektedir.
(Bu süreçte öğrencilerimiz İl Koordinatörlerimiz tarafından yönlendirilecektir.)

3. Akademik Konular
• UİP kapsamına alınan adaylar yalnızca
yerleştirilmiş oldukları üniversite ve bö
lümde öğrenim görebilirler.
• UİP kapsamındaki öğrenciler ilgili yükse
köğretim düzenlemesi çerçevesinde UİP
programı bulunan diğer üniversitelere il
gili mevzuat çerçevesinde kendi imkânla
rıyla yatay geçiş yapabilirler.

• UİP öğrencileri yerleştikleri üniversitenin
sunduğu imkân ve şartlar gereğince Çift
Anadal ve Yan Dal programlarını yürüte
bilirler.
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G. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
Türkiye’de din hizmetleri geçmişten günümüze
bir kamu hizmeti olarak yürütülmüştür. Bu se
beple İslam dininin temel kaynaklarına dayalı
doğru ve güzel bilgiyle toplumu din konusunda aydınlatmak, inanç, ibadet ve ahlak esaslarıyla ilgili işleri yürütmek ve ibadet yerlerini
yönetmek üzere 3 Mart 1924 tarihinde Diyanet
İşleri Başkanlığı kurulmuştur.

Diyanet İşleri Başkanlığı merkez, taşra ve yurtdışı birimleri ile hizmetlerini sürdüren Cumhurbaşkanlığına bağlı bir devlet kurumudur.
Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluşundan bugüne
kadar gerek yurt içinde, gerekse yurt dışındaki
Müslüman Türk toplumuna imkânları ölçüsün
de din hizmeti sunmuş; cami hizmetlerini bir di
siplin içinde yürüterek topluma din konusunda
rehberlik etmiştir.

H. TÜRKİYE DİYANET VAKFI
Diyanet İşleri Başkanlığının faaliyetlerine des
tek olmak, din hizmetlerinin daha geniş kitlele
re ulaştırılması ve dini hizmetlerde görev alacak
neslin yetiştirilmesi gayesiyle 13 Mart 1975 tari
hinde kuruldu.
Türkiye Diyanet Vakfı bugüne kadar ülkemizde 3
bin 817 cami, 2 bin 866 Kur’an kursu, 25 ülkede
ise 100’ün üzerinde cami ve eğitim binası yap
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mıştır. Türkiye Diyanet Vakfı bugün ülkemizde
1000’in üzerinde şubesi ve dünyanın 149 ülkesin
de eğitimden kültüre, sosyal ve hayrî hizmetler
den dini hizmetleri destekleme ve uluslararası
yardım faaliyetlerine kadar geniş bir alanda ça
lışmalar yapan büyük bir sivil toplum hareketi
haline gelmiştir.

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
ULUSLARARASI İLAHİYAT PROGRAMI

BURSLULUK TAAHHÜTNAMESİ

Uluslararası İlahiyat Programı’na kabul edildiğiniz takdirde aşağıdaki hususları kabul etmiş
olacaksınız:
1. Uluslararası İlahiyat Programı’na kabul edi
len her öğrenci lisans öğrenimine Başkan
lıkça yerleştirildiği üniversitenin ilahiyat
fakültesinde devam edecektir. Başkanlık ge
rekli gördüğü durumlarda başka fakültelere
nakil yapma hakkına sahiptir.

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

2. Yerleştirilen fakültenin öğrenim yükümlü
lükleri ile UİP ile ilgili öğrenci yönetmelikle
rinde öngörülen hususlara uyulacaktır.

8. Öğrenciler, kayıt sürecinde teminat bedelini
yatırmak ve taahhütname belgesi imzala
mak suretiyle program kapsamında öngörü
len katkı ve destekten yararlanmaya başlaya
caktır.

3. Kişiye bedeni ve zihni zarar veren, bağımlılık
yapıcı maddeler kullanılmayacak, toplumun
görgü ve ahlak kurallarına riayet edilecektir.
4. Lisans öğrenimi boyunca Diyanet İşleri Baş
kanlığı’nca belirlenen yurtlarda kalınacak;
özel nedenlere bağlı olarak bunun dışında
her hangi bir yerde kalmak istendiğinde bu
konuda Başkanlığın izin ve kararına tabi olu
nacaktır.
5. UİP kapsamında, Diyanet İşleri Başkanlığın
ca fakülte içinde ve dışında sunulacak eği
tim-öğretim etkinlikleri, staj programları ile
takviye seminer ve ders programlarına katı
lım sağlanacaktır.

7. Öğrenimin mazeretli/mazeretsiz yarıda bıra
kılması durumunda bir daha UİP’e dönüle
meyecektir.

9. Kesin kayıt yaptırdıktan sonra lisans öğre
niminin yarıda bırakılması, Öğrenci Tali
matnamesi belgesinde belirtilen hususlara
uyulmaması gibi sebeplerle bursluluktan çı
karılması ve öğrencilikle ilişiğinin kesilmesi
durumunda yatırılan teminat bedeli ilgiliye
iade edilmeyecektir.
10. Uluslararası İlahiyat Programı kapsamında
öğrenim gören öğrencilere sağlanan iaşe,
ibate, burs ve her türlü diğer desteğin kıs
men ya da tamamen kesilmesi, Burs Prog
ramları Prosedürü ve Öğrenci Talimatname
si hükümlerince gerçekleştirilecektir.

Adı-Soyadı

Kabul ve taahhüt ederim.

T.C Kimlik/Pasaport No

İmza
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INTERNATIONAL DIVINITY
PROGRAM (IDP)

• Ankara University Faculty of Divinity

International Divinity Program

• İstanbul University Faculty of Theology

International Divinity Program is a scholarship
program initiated and coordinated by the
Presidency of Religious Affairs in order to
provide religious higher education in our
country to Turkish youth living abroad and
other applicants of non-Turkish origin.

• Necmettin Erbakan University Faculty of
Theology

This program aims at providing religious
higher education at the level of undergraduate
degree in the divinity faculties in Türkiye to the
students who successfully completed their high
school education abroad. Students, who have
the desire to join the program and meet the
requirements for admission, are placed to study
in the faculties of divinity in Türkiye within the
frame of interview tests and quota.
The students of International Divinity Program
(IDP) receive education within the current
system of faculties of divinity and follow their
academic program and operation. The students
who have successfully completed the program
are awarded Bachelor’s Degree in Divinity.
The Faculties that are currently offering
International Divinity Program are:

• Marmara University Faculty of Theology

• Uludağ University Divinity Faculty
• 29 Mayıs University Faculty of Theology
Study Aids
Grant (Monthly financial aid)
Boarding (Meals)
Lodging (Accommodation)
Basic Educational
Tuition Fees)

Expenses

(University

Sociocultural Activities
Tours
Summer and Winter Camps
Student Club Activities
Social Volunteering Projects
Graduation Programs
Vocational Training and Internship
Programs
Communication and Guidance in Religious
Services
Religious Oratory
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Khutbah (Sermon) and Preach

Application Requirements

Religious Music

In the program application, “Principles Related
to the Admission of Foreign Students” stipulated
and required by the higher education instituti
ons shall be taken as a basis.

Oratory and Du’a (Supplication) in Religious
Ceremonies
Internship Opportunities in Mosques,
Qur’an Courses, Mufti’s Offices, Educational
Institutions,
Religious Counselling
Spiritual Social Counselling (Prisons, Child
Care Centers, Elderly Care Centers)

Arabic Courses
Holy Qur’an and Tajwid (Proper Recitation of
the Qur’an)
Basic Islamic Studies (Tafseer- Hadith-Islamic
Law and Kalam)
Thematic Seminars

3. As of 01.01.2022, being younger than 25
years old (those who were born before
01.01.1997 cannot apply)
4. Being single
5. Those who were admitted and enrolled in
the program before, but have been dismis
sed for different reasons, and those who
were accepted to the program but did not
enrol in it without any valid excuse, can
not apply.

Workshops
Career Opportunities
Religious Officials Abroad
Mosque Guidance
Graduate-Specialized

1. Having already graduated from a high
school or currently being an active full-ti
me student attending the final year of a
high school.
2. Being a citizen of relevant country or ha
ving dual citizenship/Blue Card or perma
nent residence permit

Supplementary Training Programs

Religious
Program

The candidates who apply for this program are
required to meet the following conditions:

Education

6. Currently not being enrolled in a divinity
program in Türkiye

Graduate Education Opportunities
Other Opportunities
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Note:
1. Applicants who live abroad and are of
non-Turkish origin can also apply for the
program. In this case, students who have
been enrolled shall receive Turkish preparatory education for one year.
2. Turkish citizens, those who hold a High School Diploma issued by the Republic of Türkiye
Ministry of Education, and those who are
Open Learning High School graduates may
not apply to the International Divinity Program.
Application Procedures
Candidates who will apply for the program
should follow the procedures specified below:
1. Please fill in the application form at https://
dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/KurumDisi/
DisIliskiler/UIPBasvuru.aspx
2. Please upload the application documents to
the system.
♦ High school diploma for high school gra
duates
♦ High school diploma equivalency certifi
cate for high school graduates (High scho
ol diploma equivalency certificate can be
obtained from office of educational coun
sellor and office of educational attaché in
Embassies and General Consulates of Re
public of Türkiye.
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♦ A document or transcript showing that
they have studied in the final year for stu
dents studying in the final year of high
school.
♦ Valid ID card or copy of passport
♦ Permanent residence certificate of those
who are not a citizen of the country they
live but have permanent residence permit
♦ Undertaking certificate. (Annex-1)
♦ Biometric photograph taken within last 6
(six) months
3. Please submit the photocopies of the application documents specified above with printout
of the application form taken from the system,
undertaking certificate (Annex-1) and 1 (one)
photograph to the nearest office of religious ser
vice counsellor or office of attaché.
4. https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/
KurumDisi/DisIliskiler/UIPBasvuru.aspx
please fill the relevant section of the reference
letter (Annex-2 Reference Letter) which you
will download from UIP application page and
submit it to the religious official who performs
duty as a staff of Presidency of Religious Affairs.
Religious official will fill the relevant section
in the documents, and personally submit it to
the office of religious counsellor or the office of
religious attaché.
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5. After submitting the documents to the Offi
ce of Religious Counsellor or Office of Attaché,
your application will be activated.
6. Applications that have not been submitted to
the office of religious counsellors or office of at
taché until the date of 27 May 2022, Friday shall
be regarded as invalid.
NOTE: After filling the application form, you
may update your information by using the app
lication number given until you submit the do
cuments to the office of religious counsellors or
the office of attaché.

terviews shall be conducted via available com
munication tools.
Interview (test) Subjects:
• Holy Qur’an (Reading, Recitation),
• Religious Knowledge (Faith-Worship-Isla
mic Law, Life of the Prophet, Islamic Et
hics)
• General Knowledge,
• Skill of speaking the Turkish language
• Academic interest.

2022 UIP application shall be made between the
dates of 1 March 2022 and 27 May 2022.

Applicants can learn the result of their inter
views with their applicant numbers at https://
dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/KurumDisi/
DisIliskiler/UIPBasvuru.aspx

Evaluation and Selection Process

THE TIMELINE FOR 2022 APPLICATION

Application Dates

As a result of the pre-evaluation made by the
Presidency, the applicants who meet the requi
rements shall be invited to the interview.
Information, such as the date of test and the ve
nue of test, shall be sent to the e-mail address
that applicants entered in the system. Also, it
can be learned from the Office of Counsellor/
Attaché. Interviews shall be held face to face or
online in the test centres to be specified in the
countries where the applicants live. If deemed
necessary, applicants may be invited to a test
centre in another country. In countries where
access to test centres is not possible, online in

Procedures

Dates

Application

1 March- 27 May

Evaluation

May-June

Interview

June

Announcement of Results

July

Transition to Türkiye,
Orientation Programs

August-September
at the Beginning of
Academic Year
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PROGRAMME INTERNATIONALE
DE THEOLOGIE UIP

• La Faculté de Théologie de l’Université
d’Ankara

BROCHURE DE PRESENTATION

• La Faculté de Théologie de l’Université de
Marmara (Istanbul)

Programme Internationale de Théologie
Le Programme International de Théologie s’agit
d’un programme boursier mis en place et organisé
par la Présidence des Affaires Religieuses afin
de fournir en Turquie la possibilité d’études
supérieures en Faculté de Théologie pour les
étudiants de nationalité turque mais également
de nationalité étrangère.
Ce programme vise à ce que les étudiants qui
ont terminé leur cursus secondaire à l’étranger
puissent avoir accès à l’enseignement
supérieur en Faculté de Théologie en Turquie.
Les étudiants pourront être placés dans une
des Facultés de Théologie s’ils valident les
conditions pré-requises et s’ils obtiennent une
note satisfaisante à l’examen oral sachant que
le nombre de places est limité.
Les étudiants qui seront admis au Programme
International de Théologie suivront le
programme scolaire et les cours des Facultés de
Théologie. Un diplôme de licence sera délivré
lorsqu’ils achèveront avec succès le cursus
scolaire.
Les facultés dont le Programme International de
Théologie est en vigueur sont les suivantes ;

• La Faculté de Théologie de l’Université
d’Istanbul
• La Faculté de Théologie de l’Université de
Necmettin Erbakan (Konya)
• La Faculté de Théologie de l’Université
d’Uludağ (Bursa)
• La Faculté de Théologie de l’Université 29
Mayıs (Istanbul)
Aides financières
Bourse (Aide financière mensuelle)
Alimentation (repas)
Frais d’hébergement (internat)
Frais d’inscription scolaire
Activités socio-culturelles
Sorties
Séjours extra-scolaires en été et en hiver
Activités du club étudiant
Projets de bénévolat
Formation Professionnelle et Stages
Services Religieux à la mosquée
Cours d’éloquence
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Cours de sermon et de prêche

Conditions d’inscription

Cours de chants religieux

Les dispositions des « Principes concernant
l’admission des étudiants de l’étranger » des
établissements
d’enseignement
supérieur
servent de base pour les candidatures au
programme.

Cours d’éloquence pour les cérémonies
religieuses
Stages à la mosquée, dans les écoles coraniques
et dans les établissements scolaires
Cours d’accompagnement religieux
Cours d’accompagnement social et spirituel
(prisons, maisons d’enfants à caractère social,
EHPAD, etc.)
Cours complémentaires
Cours d’arabe
Cours de Coran et de Tajwid

De ce fait, les conditions suivantes sont requises
pour les candidats qui voudront postuler au
programme ;
1. Avoir obtenu le baccalauréat ou être en
classe de terminale.
2. Posséder la nationalité, la double
nationalité ou un titre de séjour permanent
du pays dans lequel le candidat séjourne.

Cours sur les bases fondamentales de l’Islam
(Exégèse- Hadiths- Jurisprudence Islamique)

3. Être âgé de moins de 25 ans à la date du
01.01.2022. (Ceux qui sont nés avant le
01.01.1997 ne peuvent pas candidater.)

Séminaires thématiques

4. Être célibataire

Divers ateliers

5. Ceux qui ont été auparavant accepté mais
qui se sont désister sans raison valable ne
peuvent pas postuler à nouveau.

Options de débouchés
Ministre de culte à l’étranger
Guide de mosquée (en Turquie)

6. Ne pas être déjà étudiant de théologie en
Turquie.

Formation de spécialisation religieuse

Remarques :

Cursus universitaire (Master - Doctorat)

1. Les candidats vivant à l’étranger et non
d’origine turque peuvent également postuler au
programme. Dans ce cas, les étudiants inscrits

Autres possibilités
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recevront un enseignement préparatoire à la
langue turque pendant un an.
2. Ceux qui possèdent uniquement la nationalité
turque, un diplôme de lycée délivré par le
ministère de l’Éducation nationale de la
République de Türkiye et ceux qui possèdent
un diplôme du ministère de l’Éducation
nationale de la République de Türkiye obtenu
par l’enseignement à distance ne peuvent
pas postuler au Programme International de
Théologie.
Comment s’inscrire ?
Les candidats au programme doivent suivre la
procédure ci-dessous.
1.
https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/
KurumDisi/DisIliskiler/UIPBasvuru.aspx
Accédez à la page d’inscription à l’UIP à partir du
site internet et remplir le formulaire.
2. Téléchargez les documents d’inscription
mentionnés ci-dessous sur le site internet :
♦ La photocopie du baccalauréat pour les
étudiants diplômés
♦ La photocopie de l’équivalent du
baccalauréat certifiée conforme à l’original
pour les étudiants diplômés. (Vous pouvez
obtenir l’équivalent du diplôme du
baccalauréat en vous référant à l’attaché
de l’éducation dans les consulats).
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♦ Un justificatif scolaire ou un relevé de
notes pour les étudiants qui sont en classe
de terminale.
♦ La photocopie de la carte d’identité ou du
passeport du pays concerné
♦ Le titre de séjour ou carte de résident pour
ceux qui ne possèdent pas la nationalité
du pays concerné
♦ Le document d’engagement (Annexe-1)
♦ Une photo biométrique de moins de six
mois.
3. Veuillez joindre les photocopies des documents
de candidature susmentionnés, le formulaire de
candidature que vous imprimerez à partir du site
internet, le document d’engagement (Annexe-1)
et une photographie, et les soumettre à l’attaché
aux affaires sociales le plus proche de chez vous.
4.
https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/
KurumDisi/DisIliskiler/UIPBasvuru.aspx Une
fois que vous avez rempli les parties nécessaires
de la lettre de référence que vous allez télécharger
à partir de la page d’inscription UIP (Annexe-2
Lettre de référence), apportez-la au représentant
religieux DITIB le plus proche de votre région.
Le représentant religieux fera parvenir le
document à l’attaché aux affaires sociales après
avoir rempli la partie qui le concerne.
5. Votre candidature sera activée après la remise
de vos documents par l’attaché aux affaires
sociales.
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6. Les documents de candidature qui n’auront
pas été soumis au bureau de l’attaché aux affaires
sociales avant le vendredi 27 mai 2022 seront
considérées comme non valables.

en ligne seront réalisés via des outils de
communication.

REMARQUE : Après avoir rempli le formulaire
de candidature, vous pouvez mettre à jour
vos informations sur le site web en utilisant
le numéro de candidat qui vous a été fourni,
jusqu’à ce que vous soumettiez vos documents à
l’attaché aux affaires sociales.

• Le Saint Coran (lecture et mémorisation
du Coran),

Dates d’inscription

• Compétence en langue turque,

Les candidatures UIP pour 2022 peuvent être
déposées entre le 1er mars et le 27 mai 2022.

• L’intérêt académique.

Processus d’évaluation et de sélection
À la suite de l’évaluation préliminaire effectuée
par la Présidence, les candidats qui valident les
exigences seront convoqués pour un entretien.
Les candidats seront informés de la date et du
lieu où se déroulera l’examen oral par voie
de courrier électronique. Ils peuvent aussi se
renseigner auprès de leur attaché aux affaires
sociales. L’examen oral se déroulera face à un
jury dans les pays où résident les candidats, dans
les centres d’examens qui seront déterminés ou
bien en ligne.
Si cela est jugé nécessaire, les candidats peuvent
être invités dans un centre d’examen dans un
autre pays. Dans les pays où l’accès aux centres
d’examen n’est pas disponible, les entretiens

Sujets de l’examen oral

• Connaissances Religieuses (la foi / le culte
/ la jurisprudence / la vie du prophète / la
moralité),
• Culture générale,

Les candidats pourront vérifier le résultat de leur
examen oral avec leur numéro de candidat via le
lien https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/
KurumDisi/DisIliskiler/UIPBasvuru.aspx.
CALENDRIER DES CANDIDATURES 2022
Procédure
Dates d’inscription
Processus d’évaluation
Examen Oral

Dates
01 Mars - 27 Mai
Mai-Juin
Juin

Annonce des résultats

Juillet

Arrivée en Turquie,
Programmes d’orienta
tion, Début de l’année
académique

Aout-Septembre
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INTERNATIONALES THEOLOGIE PROGRAMM
UIP BROSCHÜRE
Programm Internationaler Studiengang
Theologie
Das Internationale Theologieprogramm ist ein
Stipendienprogramm, das vom Präsidium für
religiöse Angelegenheiten initiiert und koordi
niert wird, um türkischen Jugendlichen, die im
Ausland leben, und anderen Kandidaten, die
nicht türkischer Herkunft sind, religiöse Hoch
schulbildungsmöglichkeiten in unserem Land
zu bieten.
Dieses Programm zielt darauf ab, dass Studen
ten, die ihr Abitur im Ausland abgeschlossen
haben, eine religiöse Hochschulbildung auf
Grunddiplomniveau an theologischen Fakultä
ten in der Türkei erhalten.
Studienwillige Studierende, die die Vorausset
zungen erfüllen, werden im Rahmen von Quo
tenregelungen und mit Vorstellungsgesprächen
an theologischen Fakultäten in der Türkei ver
mittelt.
Die Studierenden des Internationalen Theolo
gieprogramms studieren innerhalb des derzeiti
gen Systems der theologischen Fakultäten und
folgen dem Lehrplan und seiner Funktionswei
se. Absolventinnen und Absolventen des Stu
diengangs wird der Bachelor of Theology Ab
schluss verliehen.
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Fakultäten, an denen das internationale Theolo
gieprogramm fortgesetzt wird, sind:
• Theologische Fakultät der Universität An
kara
• Theologische Fakultät der Universität
Marmara
• Theologische Fakultät der Universität Is
tanbul
• Theologische Fakultät der Universität
Necmettin Erbakan
• Theologische Fakultät der Universität
Uludağ
• Theologische Fakultät der Universität 29.
Mai
Studienbeihilfe
Stipendium (monatliche finanzielle Unter
stützung)
Kost (Verpflegung)
Logis (Übernachtungs- und Wohnmöglichkei
ten)
Grundbildungskosten (Studienbeitrag)
Soziokulturelle Veranstaltungen
Ausflüge
Sommer- und Wintercamps
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Aktivitäten des Studentenclubs
Soziale Freiwilligenprojekte
Abschlussprogramme
Berufsbildungs- und Praktikumsprogramme
Kommunikation und Mentorprogramme in
religiösen Diensten
Religiöses Oratorium
Predigten
Religiöse Musik
Oratorium und Gebet in religiösen Zeremo
nien
Moschee, Korankurs, Muftibüros, Bildungs
einrichtungen etc. Praktikumsmöglichkeiten
Religionsberatung
Seelsorge (Gefängnisse, Jugendheime, Alten
heime etc.)
Ergänzende Bildungsprogramme
Arabischkurse
Koran und Tajvid
Islamische Grundkurse (Tafsir-Hadith-Fiqh
und Kalam)
Thematische Seminare
Werkstätten
Berufsmöglichkeiten
Religiöser Dienst im Ausland
Moscheeführung

Programm für eine höhere theologische Spe
zialisierung
Postgraduale Bildungsmöglichkeiten
Andere Möglichkeiten
Bewerbungsbedingungen
Bei der Programmbewerbung werden die Be
stimmungen der „Grundsätze für die Zulassung
von Studierenden aus dem Ausland“ der Hoch
schulen zugrunde gelegt.
Für Kandidaten, die sich in diesem Rahmen be
werben, werden folgende Bedingungen ange
strebt:
1. Abitur
2. Staatsbürger des jeweiligen Landes/Dop
pelstaatsbürger/Inhaber der Blauen Karte
oder ständiger Wohnsitz in dem jeweili
gen Land.
3. am 01.01.2022 das 25. Lebensjahr noch
nicht vollendet zu haben. (Vor dem
01.01.1997 Geborene können sich nicht
bewerben.)
4. Singles (Unverheiratete)
5. Personen, die in das Programm aufge
nommen wurden, aber aus anderen Grün
den entlassen wurden, und Personen, die
sich unentschuldigt nicht angemeldet ha
ben, können sich nicht erneut bewerben.
6. Kein Theologiestudium in der Türkei.
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Hinweis
1. Auch andere im Ausland lebende Kandidaten
nicht türkischer Herkunft können sich für das
Programm bewerben. In diesem Fall erhalten
die eingeschriebenen Studierenden ein Jahr
lang einen türkischen Vorbereitungsunterricht.
2. Bürger der Republik Türkei, diejenigen, die
ein vom Ministerium für nationale Bildung aus
gestelltes Abiturzeugnis besitzen, und diejeni
gen, die Absolventen einer Fernuniversität sind,
können sich nicht für das Internationale Theo
logieprogramm bewerben.
Bewerbungsverfahren
Bewerber für das Programm sollten das nachste
hende Verfahren befolgen.
1. Füllen Sie das Antragsformular unter https://
dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/KurumDisi/
DisIliskiler/UIPBasvuru.aspx aus.
2. Laden Sie die folgenden Bewerbungsunterla
gen in das System hoch.
♦ Abiturzeugnis von den Abiturienten.
♦ Äquivalenzbescheinigung für das Abitur
von den Abiturienten (Die Äquivalenz des
Abiturzeugnisses kann beim Botschaftsrat
für Bildungs oder dem Bildungsattaché
der türkischen Botschaft und Konsulate
beantragt werden.)
♦ Für Schüler, die sich im letzten Jahr des
Gynmanisums befinden, ein Dokument
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oder Zeugnis, aus dem hervorgeht, das sie
sich im letzten Jahr befinden.
♦ Kopie des gültigen Personalausweises
oder Reisepasses
♦ Daueraufenthaltsdokument für diejeni
gen, die keine Staatsbürger des Aufent
haltslandes sind, aber dort einen ständi
gen Wohnsitz haben.
♦ Verpflichtungserklärung. (Anhang 1)
♦ Biometrisches Foto, das innerhalb der
letzten 6 (sechs) Monate aufgenommen
wurde.
3. Reichen Sie die Fotokopien der oben genann
ten Antragsunterlagen bei dem nächstgelegenen
Amt des Botschaftsrats für religiöse Angelegen
heiten oder dem Attaché ein, indem Sie das An
tragsformular, das Sie aus dem System ausdru
cken, die Verpflichtungserklärung (Anlage-1)
und ein Foto beifügen.
4.
https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/
KurumDisi/DisIliskiler/UIPBasvuru.aspx
Füllen Sie den relevanten Teil des Referenz
schreibens (Anhang-2 Referenzschreiben) aus,
das Sie von der UIP-Antragsseite herunterladen
können und geben Sie es dem in Ihrer Region tä
tigen Religionsbeauftragten (Imam) ab. Der Reli
gionsbeaufrtagte (Imam) füllt den entsprechen
den Abschnitt im Dokument aus und übergibt
es persönlich an den Botschaftsrat für religiöse
Dienste oder den Attaché.
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5. Ihre Bewerbung wird nach Zustellung Ihrer
Unterlagen durch das Amt des Botschaftsrats
oder den Attaché freigeschaltet.
6. Die Bewerbungen der Kandidaten, die ihre
Unterlagen nicht bis Freitag, den 27. Mai 2022
beim Amt des Botschaftsrats oder den Büros der
Attachés einreichen, sind ungültig.
HINWEIS: Nachdem Sie das Antragsformular
ausgefüllt haben, können Sie Ihre Informatio
nen aktualisieren, bis Sie Ihre Dokumente unter
Verwendung der Ihnen mitgeteilten Antrags
nummer bei der Beratungsstelle für religiöse
Dienste oder dem Attaché einreichen.
Bewerbungstermine
Die Anträge für 2022 können zwischen dem
01. März und dem 27. Mai 2022 gestellt werden.
Bewertungs- und Auswahlverfahren

in einem anderen Land eingeladen werden. In
Ländern, in denen kein Zugang zu Prüfungs
zentren besteht, werden Online-Interviews über
Kommunikationstools durchgeführt.
Themen der Vorstellungsgespräche bzw.
der Interviews (Prüfung)
• Der Heilige Koran (Aus dem Koran und
Auswendig gelernte Stellen),
• Religiöses Wissen (Glaube-Gebet-Fiqh-Si
yer-Ethik),
• Allgemeinbildung,
• Türkische Ausdrucksfähigkeit,
• Akademisches Interesse.
Kandidaten können die Ergebnisse der Inter
views erfahren, indem sie unter https://dibbys.
diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/KurumDisi/DisIliskiler/UIPBasvuru.aspx mit ihrer Kandidaten
nummer erfragen.

Als Ergebnis der vorläufigen Bewertung durch
das Präsidium für religiöse Angelegenheiten
werden Bewerber, die die Anforderungen erfül
len, zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen.

BEWERBUNGSKALENDER 2022

Informationen wie der Prüfungstermin und
das Prüfungszentrum werden an die im System
hinterlegten E-Mail-Adressen der Kandidaten
versendet. Es kann auch bei den Beratungs-/
Angliederungsämtern erfragt werden. Die Vor
stellungsgespräche werden persönlich oder on
line in den zu bestimmenden Prüfungszentren
in den Ländern durchgeführt, in denen sich die
Kandidaten befinden. Falls erforderlich, kön
nen Kandidaten zu einem Prüfungszentrum

Bewerbungsphase

Prozedur /
Verfahrensweise
Auswahlphase

Datum
01. März-27. Mai
Mai-Juni

Phase der Vorstellungs
gespräche/Interviews

Juni

Bekanntgabe der
Ergebnisse

Juli

Reise in die Türkei, Orien August-September
tierungsprogramme,
Beginn des Studienjahres
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YURTDIŞI
YURTDIŞIBİRLİK
BİRLİKVE
VEVAKIFLARIMIZ
VAKIFLARIMIZ
ABD

ALMANYA

BELÇİKA

DANİMARKA

FİNLANDİYA

FRANSA

HOLLANDA

İNGİLTERE

İSVEÇ

İSVİÇRE

KANADA

NORVEÇ

İTALYA

JAPONYA

AVUSTRALYA

AVUSTURYA

Diyanet İşleri Başkanlığı
Adres: Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No: 147/A 06800 Çankaya/ANKARA
Telefon: +90 312 295 70 00
www.diyanet.gov.tr
Türkiye Diyanet Vakfı
Adres: Dr. Mediha Eldem Sokak No:72/B 06640 Kocatepe / ANKARA
Telefon: +90 312 - 416 90 00
www.diyanetvakfi.org.tr
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
İcadiye-Bağlarbaşı Caddesi, no: 40
34662 Üsküdar/İstanbul
Tel : +90 216- 474 08 60
http://www.ilahiyat.29mayis.edu.tr/

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Fethiye Mh. Kırlangıç Sk. No: 2
16140, Nilüfer, Bursa
Tel : +90 224 - 243 10 66
http://ilahiyat.uludag.edu.tr/

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

