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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

Diyanet İşleri Başkanlığı, toplumu İslam dini
ile ilgili konularda aydınlatmak, din hizmetlerini yürütmek ve ibadet yerlerinin yönetmek gibi
görevlerini kuruluş tarihinden günümüze kadar
başarıyla sürdürmüştür. Başkanlık din konusunda toplumu aydınlatmada dinin iki temel kaynağı
olan Kur’an-ı Kerim ve Sünnete dayalı sağlam
bilgiyi esas almaktadır. Bu konuda Müslümanların 14 asırlık dini tecrübesini dikkate alarak,
modern hayatı ve insanlığın ortak birikimi de göz
ardı edilmeden insanımıza din hizmeti sunmaktadır.
1960’lı yıllarda yurtdışına başlayan göç hareketleriyle, günümüzde sayıları 5 milyonu aşan bir
Millet varlığına ulaşılmıştır. Avrupa, Amerika ve
Avustralya kıtalarında yaşayan bu vatandaşlarımızın zamanla ortaya çıkan dini bilgilenme ve din
hizmetlerine olan ihtiyacı, gerekli anlaşma ve düzenlemelerle Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından
sağlanmaktadır. Yurtdışındaki vatandaşlarımı-

zın asimile olmadan, kendi öz kimliklerine bağlı
kalmalarına ve yaşadıkları toplumla uyum içinde
olmalarına katkı sağlamak amacıyla çalışmalar
devam etmektedir.
Yurtdışında Türkiye’nin dinî alandaki tecrübe ve
birikiminin tanıtılmasını, İslâm dininin doğru anlaşılmasını sağlama, gerek AB ülkelerinde gerekse Türkiye’de var olan din anlayışları ve uygulamalarıyla ilgili tartışmaları yakından izlemek ve
bu konuda Batı kamuoyuna sağlıklı bilgiler sunma hususunda da uzun yıllardan beri çalışmalar
yürütülmektedir. Başkanlığımız yurtdışı teşkilatı,
din hizmetleri müşavirlikleri, ataşelikleri, koordinatörlükleri, din görevlileri, sivil toplum örgütleri, birlikler ve vakıflar bu hizmetlerin yürütülmesi sürecinde ortaya çıkmış önemli kurum ve
oluşumlardır.
Doğu-Batı arasındaki iletişim kanallarında zaman zaman bozulmalar ortaya çıkmaktadır. İki
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kültürün birbirini anlamada olgular yerine algıları tercih etmesi bu uçurumu derinleştirmektedir.
Avrupa ülkelerinde yaşayan Müslümanların günlük hayatlarında İslamofobya, ırkçılık, ayrımcılık,
Avrupa İslamı, terör gibi negatif algılar oluşturan
kavramlar yer almaktadır. Bunun yerine barış,
işbirliği, birlikte yaşama, farklı olana saygı duyma gibi evrensel değerler ve erdemlerin ön plana çıkarılması gerekmektedir. Birlikte yaşama
ve toplumsal uyum gibi konularda önemli yol
kateden bu toplumlarda, Müslümanlar hakkında
oluşan bu negatif algının, gerçekler ile yer değiştirmesi oldukça önemlidir.
İnsanların din, dil, kültür, ırk ve sosyal sınıf ayrımlarına maruz kaldıkları dünyayı değiştirmek
genç girişimleri değerli kılmaktadır. Böyle bir
değişim oluşturmak amacıyla Başkanlığımız,
yeni bir eğitim girişimi ile yurtdışında yaşayan
vatandaş ve soydaşlarımıza yönelik Uluslararası
İlahiyat Programını başlatmış ve dinî yükseköğrenim imkânı oluşturmuştur.
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Uluslararası İlahiyat Programı ile yurtdışında yaşayan Türk toplumunda doğru bir din algısı oluşturma, din hizmeti sunma açısından yeni nesil
anlayışı inşa etme, Türkiye’deki ilmi birikimi batı
dillerine tercüme etme ve yerel kültür ve dünya
kültürü arasında bir köprü oluşturmak istenmektedir.
Türkiye’de İlahiyat fakültelerinde yürütülen
Uluslararası İlahiyat Programı, doğru ilmi metotlar ve ehil akademik kadrolarla öğrencilerini
yetiştirmektedir. Programın ortaya çıkışından
günümüze kadar geçen süre içerisinde ülkemizde ilahiyat öğrenimi görmek isteyen yüzlerce öğrenciye ev sahipliği yapılmış, burs sağlanmış ve
çok sayıda öğrenci mezun edilmiştir.
UİP kapsamında yetişen ve mezun olan öğrencilerimiz, birçok farklı alanda istihdam edilmekte
ve Türk- İslam düşünce yapısının Batı dünyasına
gereği gibi tanıtılmasında önemli bir görev üstlenmektedirler.
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1.Uluslararası İlahiyat Programı (UİP) Nedir?
Uluslararası İlahiyat Programı yurtdışında yaşayan Türk gençlerine ve Türkiye kökenli olmayan diğer adaylara ülkemizde dini yükseköğrenim imkânı sağlamak üzere Diyanet İşleri
Başkanlığı tarafından başlatılan ve organize edilen bir burs programıdır.
Bu program; başta Avrupa olmak üzere Amerika
ve Avustralya gibi ülkelerde lise öğrenimini tamamlamış öğrencilerin, Türkiye’deki en prestijli

ilahiyat fakültelerinde lisans düzeyinde dini yükseköğrenim görmelerini amaçlamaktadır.
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 almaktadır.

2. Programın Amaçları
Uluslararası İlahiyat Programı’nın amaçları;
1. Avrupa ülkelerinde yaşayan insanımızın dini,
kültürel, toplumsal ve psikolojik ihtiyaçlarını
yakından bilen, her türlü çevre şartlarını ve
faktörlerini tanıyan, İslam ilahiyatı alanındaki bilimsel donanımlarıyla beklentilere cevap
verebilecek şekilde din hizmeti veren,
2. Avrupa ülkelerinde yetişen yeni nesillerin ihtiyaç duydukları örgün ve yaygın din eğitimini
doğru bilgi ve pedagojik yöntemlere göre sunabilen,

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 yetiştirmektir.

3. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza, içinde
yaşadıkları topluma uyum sürecinde kendilerine rehberlik edecek, İslam’ın ahlak eksenli
dindarlık anlayışını ve ülkemizin farklı din ve
kültürleri birlikte yaşatma tecrübesini aktarabilen,
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3. Aktüel Öğrenci Durumu
Avrupa başta olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen, Uluslararası İlahiyat Programı kapsamında burs desteği sağlanan 518 öğrenci olmakla beraber bugüne kadar 823 öğrenci programdan
mezun olmuştur.

ÜLKELERE GÖRE UİP GÜNCEL ÖĞRENCİ DURUMU
ÜLKELERE GÖRE MEZUN ÖĞRENCİ DURUMU
ALMANYA

ABD

259
437

5
8

AVUSTRALYA
9
19

AVUSTURYA
19
16

DANİMARKA
BELÇİKA

4
7

37
75

FRANSA
121
177
NORVEÇ
1
6

İNGİLTERE

HOLLANDA

1
1

36
48

İSVEÇ
1
6

JAPONYA
1
1

KANADA
6
3

İSVİÇRE

İTALYA

4
7

14
12

518
823

B. ÖĞRENİM İMKANLARI
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 görevler üstlenmektedir.

1. Barınma
UİP öğrencileri program kapsamında kendileri
için sağlanan yurtlarda ücretsiz olarak kalmaktadırlar. Türkiye Diyanet Vakfı’nın öğrenci yurtları olduğu şehirlerde bu yurtlar tercih edilmektedir. Öğrenciler fakültelere yakınlık, ulaşım ve
diğer fiziki imkânlar düşünülerek huzurlu, rahat
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.

2.Eğitim Yardımları
Uluslararası İlahiyat Programı kapsamında ülkemize gelen öğrencilere Kurumumuz tarafından;

• Burs (aylık maddi destek)
• İaşe (yemek)
• İbate (barınma/konaklama)

• Temel Eğitim Giderleri (üniversite öğrenim harcı) sağlanmaktadır.
Ulaşım, eğitim materyalleri (kitap, kırtasiye vb.)
ve sağlık sigortası vb. hususlar sağlanan destekler 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 eğitimlerine ara vermeleri ya da bursluluktan çıkarılmaları 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
Yurtdışından ülkemize öğrenim görmek üzere
gelen öğrencilerimize alanlarıyla ilgili mesleki uygulamalarla bilgi ve becerilerini arttırmak
amacıyla destek verilmektedir. Programın devam ettiği her fakülte ve şehirde bu amaçlarla
görevlendirilmiş tecrübeli personelimiz, rehberlik ve danışmanlık kapsamında öğrenciler ile yakın ilişki içerisinde çalışmaktadır.
Koordinatörlüklerce yapılan alan çalışmaları
kapsamında;
• Camii içi din hizmetleri (İmamet ve Hitabet
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 mesleki eğitim çalışmaları sonucu öğrencilere
staj belgesi ve sertifikalar verilmektedir.
Tatil dönemlerinde öğrencilerin bulundukları
ülkelerde müşavirlik koordinesi ile cami ve derneklerde staj programı yapılmaktadır.

4. Tamamlayıcı Eğitim Programları
Uluslararası İlahiyat Programı öğrencilerine eğitimleri boyunca akademik, sosyal ve kültürel ko8
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nularda rehberlik hizmetleri de sunulmaktadır.
Gerek akademik yıl içerisinde gerekse tatil dönemlerinde uygulanan bu programlar ile fakülte
derslerine destek verilmektedir. Bu kapsamda;
• Arapça kursları (Hazırlık Sınıfı)
• Kur’an-ı Kerim ve Tecvid
• Temel İslam Bilimleri Dersleri (Tefsir- Hadis- 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 anlamda imkanlar sağlanmaktadır. Bu imkanlar öğrencilerin ülkemizi ve
insanını tanımasını sağlayan, sosyal ilişkilerini
güçlendiren faaliyetler olarak gerçekleşmektedir.

• Geziler
• Yaz ve Kış Kampları
• Öğrenci Kulübü Faaliyetleri

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

6. İlahiyat Fakültesi Programları
Osmanlı’dan günümüze farklı isimler alarak
varlığını sürdüren ilahiyat fakülteleri; gerek din
hizmetleri alanında ihtiyaç duyulan insan kaynağının oluşturulması gerekse akademik anlamda
dini ilimler hakkında çalışmaların yapıldığı yerler
olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

Uluslararası
İlahiyat Programı
öğrencileri ilahiyat fakültelerinin
mevcut sistemi
içerisinde öğrenim
görmekte, ders
programı ve işleyişini takip etmektedir. Ülkemizdeki
ilahiyat fakültesi
örgün eğitim programı ders geçme ve
kredi tamamlama
esasına göre işlemektedir.

Eğitim Süresi
İlahiyat Fakültesi
lisans programı
eğitim-öğretim süresi
Hazırlık Sınıfı hariç
4 yıldan (8 dönem)
oluşmaktadır.
Öğrenciler
zorunlu hazırlık
sınıfını (Arapça
eğitimi kapsamlı)
tamamlayarak lisans
derslerini almaya
başlarlar.

Dini, ilmi ve kültürel dayanakları olan, köklü bir
medeniyetin insanlığa vereceği mesaj ve yeni
nesillerin eğitimi bakımından ilahiyat fakülteleri
Türkiye’de ve dünyada önemli bir görev üstlenmektedir.

Uluslararası
İlahiyat
Programının
uygulandığı
fakültelerde
eğitim dili
Türkçedir.
Programı başarıyla
tamamlayan
öğrencilere
İlahiyat Lisans
Diploması
verilmektedir.

Türkçe bilmeyip
programa kaydı
yapılan öğrenciler,
bir yıl Türkçe
hazırlık öğrenimi
göreceklerdir.
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İlahiyat Lisans Programı
İlahiyat lisans programında temel İslam bilimleri
gibi zorunlu derslerin yanı sıra yaşadığımız
dünyanın yorumlanmasına yardımcı olacak
ilahiyat ve sosyal bilimler ilişkisini oluşturmaya
zemin hazırlayan seçmeli dersler de yer almak-

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

tadır.

İLAHİYAT LİSANS
PROGRAMI

01
TEMEL İSLAM BİLİMLERİ
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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02

03

FELSEFE VE DİN
BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

İSLAM TARİHİ VE
SANATLARI 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

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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C. MEZUNİYET SONRASI KARİYER
OLANAKLARI
1.Yurtdışı Din Görevliliği
Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde yurtdışı din
görevlisi olarak istihdam edilmek isteyen mezunlarımız, yapılan sınavlarda başarılı olmaları
durumunda kendi ülkelerinde ve gerekli şartları
taşımaları halinde farklı ülkelerde çalışma imkânı bulabileceklerdir.

2. Cami Rehberliği
Yurtdışında ortaöğrenimini tamamlayan ve
Uluslararası İlahiyat Programı mezunu olmuş
öğrencilerimiz, açılan sınavlarla Diyanet İşleri
Başkanlığı bünyesinde Cami Rehberi olarak görevlendirilebilmektedir.
Belirli dillerde (Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça) yeterlik aranan Cami Rehberliği
için UİP mezunları önemli avantaj yakalamaktadır.
Başkanlığımız bünyesinde istihdam edilen Cami
Rehberleri marifetiyle Kültürel ve turizm amaçlı
olarak yapılan cami ziyaretlerinde İslam dini, tarihi, mimarisi ve sanatına dair doğru ve güvenilir
bilgilendirmeler yapılmaktadır.
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3.Dini Yüksek İhtisas Eğitim Programı
Mezun öğrencilerimizden belirtilen şartları taşıyanlar arasından mülakat yoluyla seçilenler,
Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı Dini Yüksek
İhtisas Merkezlerinde eğitimlerine devam etme
imkânına sahiptirler.
Dini Yüksek İhtisas Merkezleri, Temel İslam Bilimleri alanında uzmanlaşmaya yönelik kurs
programlarının uygulandığı, hazırlık ve ihtisas
dönemi olmak üzere 30 ay süreli eğitim-öğretim
birimleridir.

Hazırlık dönemi programı Türkçe dil bilgisi,
Arapça dil bilgisi, okuma-anlama, yazma, dinleme-konuşma ve çeviri ağırlıklı olup 9 ay sürelidir.
İhtisas dönemi ise 21 ay süreli olup, Tefsir, Hadis,
Fıkıh, İslam Düşüncesi, Din Eğitimi ve Kur’an-ı
Kerim dersleri ağırlıklıdır.
Dini yüksek ihtisas programından başarıyla mezun olanlar yurtdışı din görevlisi olarak atanır-

lar.

4. Lisansüstü Eğitim İmkanları
İlahiyat lisans programından mezun olanlar,
yurtiçi ve yurtdışı üniversitelerde master ve
doktora programlarına başvurarak lisansüstü
eğitimi alabilirler.

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

5. Diğer İmkanlar
İlahiyat fakültesinde formasyon derslerini alan
her öğrenci mezun olduktan sonra, Din Kültürü
ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği, İmam Hatip
Lisesinde meslek dersleri öğretmenliği ve Arapça
öğretmenliği yapabilmektedir. Türk vatandaşlığı
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olanların, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın sözlü ve
yazılı sınavını geçtikleri ve KPSS’den yeterli puan
aldıkları takdirde imam, vaiz, kuran kursu öğreticisi ve memur olarak atanmaları da mümkündür.
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D. BAŞVURULAR VE BAŞVURU KOŞULLARI
1. Kimler Başvurabilir?
Programa müracaat edecek kişilerde aşağıdaki
şartlar aranır;

bir devlet vatandaşlığına geçen kişiler) veya
sürekli oturuma sahip olmak.

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).

3. 01.01.2021 tarihi itibariyle 25 yaşından gün
almamış olmak. (01.01.1996 tarihinden önce
doğmuş olanlar başvuramazlar.)

2. İlgili ülke vatandaşı (yurtdışında yaşayan ve
Türkiye kökenli olmayan diğere adaylar da
programa başvurabileceklerdir. Bu durumda
kaydı yapılan öğrenciler, bir yıl Türkçe hazırlık öğrenimi göreceklerdir.)
Çifte vatandaşlık (Türkiye Cumhuriyeti
vatandaşı olmayan adaylar ile 4112 sayılı
kanun gereğince Türk vatandaşlığından
çıkmış olmak (doğumla Türk vatandaşlığını
kazanmış olup da, sonradan Bakanlar Kurulu’ndan çıkma izni almak suretiyle yabancı

4. Bekâr olmak.
5. Programa kabul edildiği halde farklı nedenlerle ilişiği kesilenler ile kazandığı halde mazeretsiz olarak kayıt yaptırmayanlar tekrar
başvuramazlar.
6. Türkiye’de bir ilahiyat programında halen
eğitim görmemek.
Not: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, T.C.
Milli Eğitim Bakanlığı’nca verilen lise diplomasına sahip olanlar ve Açık Öğretim Lisesi mezunu olanlar Uluslararası İlahiyat Programına
başvuramazlar.

2. Başvuru İşlemleri Nasıl Yapılır?
Programa başvuracak adaylar aşağıdaki işlem
sürecini takip etmelidir.

3. Aşağıdaki başvuru belgelerini sisteme yükleyiniz.

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

• Lise Mezunu öğrenciler için lise diploması.

2. Başvuru formunu doldurunuz.

• Lise mezunu öğrenciler için lise diploması denklik belgesi (Lise diploması denkliği
T.C. Büyükelçilik ve Konsolosluklarında
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bulunan eğitim müşavirliği veya eğitim
ataşeliğinden temin edilebilir.)
• Lise son sınıfta okuyan öğrenciler için son
sınıfta okuduğuna dair belge veya not çizelgesi.
• Kimlik veya pasaport sureti
• Yaşadığı ülke vatandaşı olmayıp sürekli oturum sahibi olanların sürekli oturum
belgesi.
• Taahhütname belgesi. (Ek-1)
• Son 6 (altı) ay içerisinde çekilmiş 1 (bir)
adet biyometrik fotoğraf.
4. Yukarıda sayılan başvuru belgelerinin fotokopilerini, sistemden çıktısını alacağınız
başvuru formu, taahhütname belgesi ve
bir adet fotoğraf ekleyerek en yakın din hizmetleri müşavirliğine veya ataşeliğine teslim
ediniz.
5. www.diyanet.gov.tr duyurular UİP başvuru
sayfasından indireceğiniz referans mektubunun (Ek-2 Referans Mektubu) ilgili kısmını

doldurarak bölgenizde görev yapan Diyanet
personeli din görevlisine teslim ediniz. Din
görevlisi belgedeki kendisi ile ilgili bölümü
doldurarak din hizmetleri müşavirlik veya
ataşeliğine bizzat ulaştıracaktır.
6. Belgelerinizi Din hizmetleri Müşavirlik veya
Ataşeliğine teslim ederken internet başvurunuzda aldığınız başvuru numaranızı söylemeyi unutmayınız.
7. Din Hizmetleri Müşavirlik veya Ataşeliklerince belgelerinizin tesliminden sonra başvurunuzun aktivasyonu yapılacaktır.
8. Belgelerini 28 Mayıs 2021 Cuma gününe kadar din hizmetleri müşavirlik ve ataşeliklerine ulaştırmayan adayların başvurusu geçersiz sayılacaktır.
NOT: Başvuru formunu doldurduktan sonra size
verilen başvuru numarasını kullanarak belgelerinizi Din Hizmetleri Müşavirliği veya Ataşeliğine
teslim edinceye kadar bilgilerinizde güncelleme
yapabilirsiniz.

3. Başvuru Tarihleri
2021 yılı Uluslararası İlahiyat Programı başvuruları 01 Mart-28 Mayıs 2021 tarihleri arasında
yapılabilecektir.
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Gerekli şartları taşıyan adaylar, belgelerini din
hizmetleri müşavirliği veya ataşeliklerine 28 Mayıs 2021 Cuma günü mesai bitimine kadar ulaştırmış olacaklardır.
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4. Değerlendirme ve Seçim Süreci
Başvuruları alınan adayların belgeleri Din Hizmetleri Müşavirlikleri/Ataşelikleri tarafından gerekli şartları taşıyıp taşımamaları açısından bir
ön incelemeden geçirilecektir. Başkanlıkça yapılan ön değerlendirme sonucunda uygun görülen
adaylar mülakata çağırılacaktır.
Adaylar sınav tarihi ve merkezi gibi mülakat bilgilerini www.diyanet.gov.tr (Duyurular) adresinden ve Müşavirlik/Ataşeliklerden öğrenebileceklerdir. Mülakatlar adayların bulundukları

ülkelerde, belirlenecek sınav merkezlerinde yüz
yüze veya online gerçekleştirilecektir. Gerekli
görüldüğü takdirde adaylar başka bir ülkedeki
sınav merkezine davet edilebilir. Sınav merkezlerine ulaşım imkânlarının elvermediği ülkelerde
iletişim araçları üzerinden online mülakat gerçekleştirilir.
Mülakat (sınav) tarihleri daha sonra adaylara bildirilecektir.

5. Mülakat (sınav) Konuları
• Kur’an-ı Kerim (Yüzünden, Ezber),
• Dini Bilgiler (İnanç-İbadet-Fıkıh-Siyer-Ahlak),
• Genel Kültür,
• Türkçe İfade Becerisi,
• Akademik İlgi.

Adaylar mülakat sonuçlarını www.diyanet.gov.
tr (duyurular) adresinden aday numarası ile sorgulayarak öğrenebilecektir. Ayrıca Din Hizmetleri Müşavirlik ve Ataşeliklerinden de sonuçlar öğrenilebilecektir.

E. KESİN KAYIT
1. Kayıt
Programa alınan öğrencilerin isimleri Diyanet
İşleri Başkanlığı tarafından ilgili kurumlara bildirilir. Bu öğrenciler, üniversiteler tarafından belirlenen kesin kayıt tarihlerini ve istenen belge-

leri dikkate alarak, yerleştirildikleri üniversitede
olacak şekilde Türkiye’ye gelirler.
Üniversite kayıtları Başkanlığımız tarafından
değil, bizzat ilgili üniversitelerin öğrenci işleri
birimi tarafından yapılmaktadır.
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Üniversitelerin kayıt tarihi ve akademik takvimleri
kendi internet sitelerinden ilan edilmektedir. Yeni
kayıt yapacak olan öğrenciler il eğitim koor-

dinatörlüklerinde oryantasyon eğitimine alınır ve yurtlarına yerleştirilirler. Oryantasyon
programı yapıldığı takdirde öğrenciler 2-3

hafta öncesinden davet edilmekte ve yurtlara
bu tarihlerde giriş yapılabilmektedir.
Öngörülemeyen durumlar olması halinde
(COVİD-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 suretleri
veya fotokopileri 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 hakkında 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).

3. Teminat Bedeli
Programa kabul edilen 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 ilişiğinin kesilmesi durumunda bu meblağ
geri ödenmez. Burslu statüde programı tamamlayan öğrencilere teminat bedeli geri ödenir.
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Öğrenciler, kayıt sürecinde teminat bedelini yatırmak ve taahhütname belgesi imzalamak suretiyle program kapsamında öngörülen katkı ve
destekten yararlanmaya başlar. (Bkz: Ek-1 Taahhütname Belgesi)

ULUSLARARASI İLAHİYAT PROGRAMI UİP-2021

F. DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KONULAR
1. Vatandaşlık ve Vize Konusu
Programa bulundukları/yaşadıkları ülke vatandaşlığını kazanmış veya çifte vatandaş statüsünde olanlar ile sürekli oturuma sahip olan adaylar
başvurabilecektir. 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 görecek yabancı uyruklu öğrenciler, Türkiye içinden de ikamet izni
başvurusu yapabileceklerdir. Öğrenim vizesi ile
ilgili işlemleri yürütmek adayların kendi sorumluluğundadır.

2. Sağlık Sigortası
Türkiye’de öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler Sosyal Güvenlik Kurumu’nca Genel
Sağlık Sigortası kapsamına alınmaktadır. 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.
(Bu süreçte öğrencilerimiz İl Koordinatörlerimiz tarafından yönlendirilecektir.)

3. Akademik Konular
• UİP kapsamına alınan adaylar yalnızca
yerleştirilmiş oldukları üniversite ve bölümde öğrenim görebilirler.
• UİP kapsamındaki öğrenciler, ilgili yükseköğretim düzenlemesi çerçevesinde UİP
programı bulunan diğer üniversitelere ilgi-

li mevzuat çerçevesinde kendi imkânlarıyla yatay geçiş yapabilirler.
• UİP öğrencileri, yerleştikleri üniversitenin
sunduğu imkan ve şartlar gereğince istedikleri takdirde Çift Anadal ve Yan Dal yapabilirler.
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G. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
Türkiye’de din hizmetleri geçmişten günümüze
hep bir kamu hizmeti olarak görüle gelmiştir.
Bu sebeple, 3 Mart 1924’te, 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 Diyanet İşleri
Başkanlığı kurulmuştur.
Sürekli kendini yenileme ve hizmetlerini artırma gayreti içinde olan, merkez, taşra ve yurt-

dışı birimleri ile hizmetlerini sürdüren Diyanet
İşleri Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığına bağlı bir
devlet kurumudur.
Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluşundan bugüne
kadar gerek yurt içinde, gerekse yurt dışındaki
Müslüman Türk toplumlarına imkânları ölçüsünde din hizmeti vermeye çalışmış; cami hizmetlerini bir disiplin içinde yürütmeyi, toplumu
din konusunda temsil etmeyi başarmıştır.

H. TÜRKİYE DİYANET VAKFI
Diyanet İşleri Başkanlığının faaliyetlerine destek olmak, din hizmetlerinin daha geniş kitlelere ulaştırılması ve dini hizmetlerde görev alacak
neslin yetiştirilmesi gayesiyle 13 Mart 1975 tarihinde kuruldu.
Türkiye Diyanet Vakfı, yapımına 1967 yılında başlanan Ankara Kocatepe Camisini tamamlayarak
halkımızın hizmetine sunmasının ardından bugüne kadar ülkemizde 3 bin 817 cami, 2 bin 866
Kur’an kursu, 25 ülkede ise 100’ün üzerinde cami
ve eğitim binası yapmıştır.
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Türkiye Diyanet Vakfı, bugün ülkemizde 1000’in
üzerinde şubesi ve dünyanın 149 ülkesinde eğitimden kültüre, sosyal ve hayrî hizmetlerden dini
hizmetleri destekleme ve uluslararası yardım
faaliyetlerine kadar geniş bir alanda çalışmalar
yapan büyük bir sivil toplum hareketi haline gelmiştir.

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:
1. Uluslararası İlahiyat Programı’na kabul edilen her öğrenci lisans öğrenimine Başkanlıkça
yerleştirildiği üniversitenin ilahiyat fakültesinde devam edecektir. Başkanlık gerekli gördüğü durumlarda başka fakültelere nakil yapma
hakkına sahiptir.
2. Yerleştirilen fakültenin öğrenim yükümlülükleri ile UİP ile ilgili öğrenci yönetmeliklerinde
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 Diyanet İşleri Başkanlığı’nca belirlenen yurtlarda kalınacak; özel
nedenlere bağlı olarak bunun dışında her hangi
bir yerde kalmak istendiğinde bu konuda Başkanlığın izin ve kararına tabi olunacaktır.
5. UİP kapsamında, Diyanet İşleri Başkanlığınca
fakülte içinde ve dışında sunulacak eğitim-öğretim etkinlikleri, staj programları ile takviye
seminer ve ders programlarına katılım sağlanacaktır.

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. Öğrenciler, kayıt sürecinde teminat bedelini
yatırmak ve taahhütname belgesi imzalamak
suretiyle program kapsamında öngörülen katkı
ve destekten yararlanmaya başlayacaktır.
9. Kesin kayıt yaptırdıktan sonra lisans öğreniminin yarıda bırakılması, Öğrenci Talimatnamesi
belgesinde belirtilen hususlara uyulmaması
gibi sebeplerle bursluluktan çıkarılması 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 kısmen ya da
tamamen kesilmesi, Burs Programları Prosedürü ve Öğrenci Talimatnamesi hükümlerince
gerçekleştirilecektir.

Adı-Soyadı

Kabul ve taahhüt ederim.

T.C Kimlik/Pasaport No

İmza
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INTERNATIONAL DIVINITY PROGRAM
UIP LEAFLET
What is the International Divinity Program (UIP)?
International Divinity Program is a scholarship
program organized by the Presidency of Religious Affairs, aimed at training persons who are
familiar with local cultures in order to strengthen
their capacities in giving religious services, outside mosque social services and other teachings
in their home countries. The Programme started in 2006. It provides access to higher religious
education at the level of bachelor’s degree in six
different divinity faculties across Turkey.
Students who have successfully completed their
high school studies in regions such as Europe,
America and Australia where our citizens live,
who have become citizens of the countries in
which they live and have a desire to join the Programme shall be selected to the Programme and
placed with various divinity faculties in Turkey
subject to successful interviews and available
number of places.
Students who join the International Divinity Program (UIP) will follow the current curriculum of

the divinity faculties where they shall be placed.
Students who complete the program successfully will be awarded a bachelor’s degree in Divinity
studies.
The list of the faculties where the International
Divinity Program is currently provided are as below:
• Ankara University Faculty of Divinity (2006)
• Marmara University Faculty of Theology
(2007)
• Istanbul University Faculty of Theology
(2011)
• Necmettin Erbakan University Faculty of
Theology (2012)
• Uludag University Divinity Faculty (2012)
• 29 Mayıs University Faculty of International
Islamic and Religious Studies (2012)

Study aids include:
• Grant (Monthly financial aid)
• Board (meals)

22

• Lodgings
• Basic Educational Expenses (University tuition fees)
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Sociocultural Activities:
• Summer and winter camps
• Social projects

• Seminars, cultural and vocational workshops, extra tuitions.

• Student club activities

Who can apply?
The applicants to the programme must meet the
following requirements:
1. High school graduates or final year students.
(Must complete secondary education (high
school) in a European country and hold a certificate equivalent to a high school diploma in
Turkey).
2. Citizens of the relevant country*, dual citizens** or permanent residents.
* Other candidates who live abroad and who
are not originally from Turkey can apply to
the programme. Students who are enrolled
to the programme under this category will
need to attend a preparatory Turkish language course for a year.
** Candidates who are not Turkish citizens
and those who ceased being a Turkish citizen in accordance with the law no 4112
(those who obtained Turkish citizenship by
birth and later ceased their Turkish citizenship by obtaining appropriate permission from the Council of Ministers in order
to take up citizenship of another country).

3. People who have not turned 25 on or before
01.01.2021. (Those who were born before
01.01.1996 may not apply.)
4. People who are single (unmarried).
5. Those who were accepted to the programme
but were dismissed subsequently for other
reasons or people who were granted the right
but failed to enrol to the programme without a
valid excuse may not apply to the programme
again.
6. Applicants must not currently be enrolled on
a divinity program in Turkey.

Important Note: Turkish citizens, people who
hold a High School diploma issued by the Republic of Turkey Ministry of Education and people
who are Open Learning High School graduates
may not apply to the International Divinity Programme.
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How to apply?
1. Go to UIP application web page directly
by clicking on the internet address below:
(https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/KurumDisi/DisIliskiler/UIPBasvuru.aspx) This
page can also be reached via the official web
page of the Presidency of Religious Affairs
(www.diyanet.gov.tr).
2. Fill the application form and obtain your application number.
3. Upload the following application documents
to the online system:
a. For high school graduates, certified photocopy of the high school diploma
b. For high school graduates, certified photocopy of the certificate of equivalence of
high school diploma. (Certificate of equivalence of high school diploma can be obtained from the offices of education counsellors or education attachés located at
Turkish Embassies and Consulates).
c. Students who are studying at the final year
of high school, must submit a document or
transcript of records showing that they are
final year high school students.
d. Citizens of the relevant countries must
submit photocopies of their ID cards or
passports obtained from the countries in
question.
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e. Those who are not citizens but permanent
residents of the relevant countries must
submit their certificates of permanent residence.
f. Contract Document.
g. One (1) biometric photograph taken in the
last six (6) months.
7. Attach the application form printout obtained
from the system, the undertaking document
and one biometric photograph to the abovementioned application-related documents
and deliver them to the nearest office of the
religious affairs counsellor or religious affairs
attaché. Your application will be activated after you handed over the relevant documents.
8. Complete the relevant section of the reference
letter you download from the UIP application
web page and take it to the religious service
official of the Religious Affairs in your area.
Religious service official shall fill the section
of the document relating to him and deliver it
to the office of religious affairs counsellor or
religious affairs attaché.
9. Do remember to give the application number
issued to you during your online application
to the office of religious affairs counsellor or
religious affairs attaché.
Applications of candidates, who fail to deliver
their documents to the relevant office of religious
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affairs counsellor or religious affairs attaché on
or before 28 May 2021 will not be accepted.

Application Dates:
Applications for 2021 UIP programme can be
made from 01 March – 28 May 2021. Applicants
who meet relevant requirements must deliver
their application documents to the office of re-

ligious affairs counsellor or religious affairs attaché by the end of the business day on Friday,
28 May 2021.

Evaluation and Selection Process:
Subsequent to the preliminary evaluation and
planning by the Presidency, candidates who are
found to meet the requirements, will be invited
for an interview.
Candidates will be able to obtain necessary information such as the date and venue of the test

either at the (Duyurular section) of the www.diyanet.gov.tr web page or from the offices of religious affairs counsellors or attachés. Face to
face interviews will take place at test centres in
the applicants’ home countries.

Interview (test) Subjects:
• The Holy Quran (Reading, Recitation),
• Religious Knowledge (Faith-WorshipIslamic Law-Life of the Prophet (PBUH)Ethic),
• General Knowledge,

Candidates will be able to obtain interview results at the (Duyurular section) of the www.diyanet.gov.tr web page by making an enquiry using
their candidate numbers. The results can also
be obtained from the offices of religious affairs
counsellor and religious affairs

• Skill of expression using the Turkish
language,
• Academic interest.

PRESIDENCY OF THE REPUBLIC OF TURKEY
PRESIDENCY OF RELIGIOUS AFFAIRS
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BROCHURE UİP
De quoi s’agit le Programme International de Thologique (UIP) ?
Le Programme İnternational de Théologie, s’agit
d’un programme boursier mise en place par le «
Gouvernement des Affaires Religieuse » depuis
2006 ; et aujourd’hui il s’applique dans 6 facultés
de théologie ; pour permettre aux étudiants(e)
un enseignement universitaire, afin de former
des représentants religieux, des enseignants,
des agents organisateurs d’activités sociaux en
dehors des mosquées et d’assurer leurs services
par le biais de personne encré avec la culture
locale.
Nos citoyens qui habitent principalement dans
les pays Européens, en Amérique et aussi en
Australie qui ont achevé avec succès le lycée et
qui possèdent la nationalité du pays dans lequel
ils résident obtiendrons la possibilité d’étudier
dans les facultés de théologie en Turquie selon
le nombre de place disponible et le résultat
obtenue lors de l’examen orale auquel ils seront
soumis.
Les étudiants qui seront admis au Programme
İnternational de Théologie, étudierons ; selon
le système en vigueur présent ; le programme

scolaire et suivrons les cours au sein des facultés
de Théologie. Un diplôme d’état universitaire
leurs seront délivré lors qu’ils achèveront avec
succès le cursus scolaire.
• Les facultés dont le Programme
International de Théologie est en train
d’être appliqué sont ;
• La faculté de théologie de l’université
d’Ankara (2006)
• La faculté de théologie de l’université de
Marmara (2007)
• La faculté de théologie de l’université
d’İstanbul (2011)
• La faculté de théologie de l’université de
Necmettin Erbakan (2012)
• La faculté de théologie de l’université
d’Uludağ (2012)
• La faculté des sciences Islamique et
religieuse de l’université de 29 Mayıs (2012)

Aides Financi‘res
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• Bourses (Aide mensuel)

• Frais d’hébergement (Hébergement inclus)

• Alimentation (repas)

• Frais d’inscription scolaire
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Activits socio-culturelles
• Campement été et hiver
• Projets sociaux

• Séminaires, travaux culturel, atelier
professionnel et soutien scolaire

• Les activités du club étudiant

Qui peut s’inscrire ?
Les conditions mentionnées ci-dessous sont
exigées pour les personnes qui vont postuler au
programme ;
1. Obtenir le diplôme du baccalauréat ou être
en classe de terminale. (Achevé l’éducation
secondaire (lycée) dans l’un des pays d’Europe
et posséder un diplôme équivalent au diplôme
lycéen Turc).
2. Posséder la nationalité*, la double
nationalité** ou un titre de séjour du pays en
question.
* Les autres candidats vivant à l’étranger
qui ne sont pas d’origine Turque pourront
aussi postuler au programme. Dans cette
situation, ces étudiants vont devoir faire
une année préparatoires linguistique pour
apprendre le Turc.
** Les candidats qui non pas la nationalité
Turque et qui ont abandonnés la
nationalité selon la loi numéro 4112
(ceux qui ont obtenu la nationalité Turque
avec la naissance, puis qui sont passé

à une nationalité d’état étranger avec
l’autorisation du Conseil des Ministres)
3. Être âgé de moins de 25 ans à la date du
01.01.2021. (Ceux qui sont nés avant le
01.01.1996 ne peuvent pas postuler.)
4. Être célibataire.
5. Ceux qui ont été auparavant accepté et qui se
sont desister sans raison valable ne peuvent
postuler à nouveau.
6. Ne pas être en train d’étudier dans un
programme de Théologie en Turquie.
Note : Ceux qui possèdent la nationalité Turque,
un diplôme de lycée délivré par le Ministère
de l’éducation Nationale de la République
de la Turquie et ceux qui sont diplômé de
l’éducation ouverte ne peuvent pas postuler
au Programme Théologique International.
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Comment s’inscrire ?
1. Accédez à la page de d’inscription à l’UIP à
partir du site internet: https://dibbys.diyanet.
gov.tr/IKYS/Sinav/KurumDisi/DisIliskiler/
UIPBasvuru.aspx
2. Remplissez le formulaire d’inscription et
obtenez votre numéro d’inscription.
3. Télécharger les documents d’inscription
mentionnés ci-dessous sur le site internet.
• La photocopie du baccalauréat certifiée
conforme à l’original pour les étudiants
diplômés.
• La photocopie du baccalauréat certifiée
conforme à l’original de l’équivalent
pour les étudiants diplômés. (Vous
pouvez obtenir l’équivalent du diplôme
du baccalauréat à partir du conseil de
l’éducation ou de l’attaché de l’éducation
aux Ambassades et Consulats.)
• Un justificatif scolaire pour les étudiants
qui sont en classe terminale.
• La photocopie de la carte d’identité ou du
passeport du pays concernées.
• Le titre de séjour pour ceux qui ne
possèdent pas la nationalité du pays
concernés.
•

Le contrat.

• 1 (une) photo biométrique de moins de 6
(six) mois
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4. Veuillez apporter tous les documents
demander mentionnés ci-dessus comprenant
: le formulaire d’inscription que vous devez
imprimer à partir du site internet, le contrat
et une photo au conseil d’éducation ou à
l’attaché des affaires religieux qui vous est le
plus proche. Votre inscription sera acceptée
lorsque que vous aurai rapporté tous vos
documents.
5. 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, apportez-là au représentant
religieux du Diyanet le plus proche de votre
région. Le représentant religieux apportera
le document au conseil ou à l’attaché des
affaires religieux une fois après avoir rempli
la partie qu’il le concerne.
6. N’oubliez pas de préciser votre numéro
d’inscription obtenu lors de votre inscription
sur le site internet lors du dépôt de vos
dossier au conseil ou à l’attaché des affaires
Religieux.
7. Toute dossier d’inscription doit être remit
avant le vendredi 28 Mai 2021, dans le cas
contraire le dossier ne pourra être accepter.
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Date d’inscription
L’inscription au Programme Théologique
International de l’année 2021 seront réalisées
entre le 01 Mars-28 Mai 2021. Les candidats qui
rempliront les conditions requises devront faire

parvenir leur dossier d’inscription auprès du
conseil ou de l’attaché des affaires Religieuse
avant le Vendredi 28 Mai 2021 jusqu’au l’heures
de travail ouvré.

Processus d’évaluation et de sélection
Suite à une évaluation préliminaire et une
planification réalisée par le conseil, les candidats
qui porteront les conditions requises seront
appelés à un examen oral.
Les candidats seront informés de la date et du
lieu où se dérouler l’examen oral à partir du site

www.diyanet.gov.tr (Messages) et à partir du
conseil et de l’attaché des affaires religieuse.
L’examen oral se dérouleront face à un jury
dans les pays où résident les candidats, dans les
centres d’examens qui seront déterminés.

Sujet de l’examen oral
• Saint Coran (lecture et mémorisation du
coran),
• Connaissance Religieuse (CroyancePratique religieuse-Jurisprudence- Le
Siyar-I Nabi (Histoire du prophète)Morale),

• L’intérêt académique.
Les candidats obtiendront le résultat de leur
examen oral à partir du site www.diyanet.gov.
tr (messages). Il peut également obtenir les
résultats de l’examen à partir du conseillé et de
l’attaché des affaires Religieux.

• Culture générale,
• Compétence en langue turc,

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI
PRÄSIDIUM FÜR RELIGIONSANGELEGENHEITEN
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INTERNATIONALES THEOLOGIE PROGRAMM
UIP BROSCHÜRE
Was ist das Internationale Theologie-Programm (UIP)?
Das Internationale Theologieprogram ist ein
Stipendienprogramm, das eine islamisch-theologische Hochschulausbildung auf BachelorNiveau an sechs verschiedenen theologischen
Fakultäten ermöglicht. Unter der Federführung
und Organisation des Präsidiums für Religionsangelegenheiten der Republik Türkei (T. C. Diyanet İşleri Başkanlığı) wird dieses Programm seit
2006 angeboten. Ziel dabei ist es, für das Ausland
Religionsbeauftragte, Lehrer und Sozialarbeiter
außerhalb der Moschee auszubilden und diese
Dienstleistungen durch diese Personen, die mit
der lokalen Kultur vertraut sind, anzubieten.
Für das Programm werden SchülerInnen mit
erfolgreichem Abitur/Fachabitur vorrangig aus
Regionen wie Europa, Amerika und Australien, in
denen unsere Mitbürger und Glaubensgeschwister leben, ausgewählt. Durch Bewerbungsgespräche werden die Studienplatzkontingente an
den theologischen Fakultäten in der Türkei, die
in diesem Rahmen zugeteilt werden, an interessierte SchülerInnen mit der Staatsbürgerschaft
des betreffenden Landes vergeben.
Die Studenten des internationalen TheologieProgramms werden an bestehenden theologischen Fakultäten ausgebildet und verfolgen
die vorhandenen Lehrpläne. Studenten, die das
30

Programm erfolgreich abschließen, erhalten ein
Bachelor-Diplom in der Islamischen Theologie.
Fakultäten, die das Internationale TheologieProgramm (UIP) anbieten:
• Theologische Fakultät der Ankara Universität (seit 2006)
• Theologische Fakultät der Marmara Universität in İstanbul (seit 2007)
• Theologische Fakultät der İstanbul Universität (seit 2011)
• Theologische Fakultät der Necmettin
Erbakan Universität in Konya (seit 2012)
• Theologische Fakultät der Uludağ Universität in Bursa (seit 2012)
• Fakultät für internationale islamische und
religiöse Wissenschaften der 29-MayısUniversität in Istanbul (seit 2012)
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Umfang der Ausbildungsförderung
• Stipendium (monatliche finanzielle Unterstützung)

• Unterkunft (Studierendenheim/Übernachtung)

• Verpflegung (Essen)

• Zahlung der Studiengebühren

Studentische AktivitŠten
• Sommer- und Wintercamps
• Soziale Projekte

• Seminare, kulturelle und berufsorientierte Workshops und Fortbildungen

• Aktivitäten im Studierendenclub

Wer kann sich bewerben?
Sie haben/sind;
1. Abitur-/Fachabiturabschluss in einem der
europäischen Länder oder befinden sich
im letzten Jahrgang Ihrer Schullaufbahn
für Ihr Abitur/Fachabitur im Schuljahr
2020/2021,
2. keine Hindernisse für die Aufnahme des
Studiums und können mit dem Studium
beginnen,
3. die Staatsbürgerschaft des betreffenden
Landes oder die doppelte Staatsbürgerschaft oder sind im Besitz eines unbefristeten Aufenthaltstitels,
4. keine türkische Abstammung, erfüllen
aber die oben aufgezählten Voraussetzungen. Dann können Sie sich auch für

das Internationale Theologie-Programm
bewerben. Bei Bestehen der Aufnahmeprüfung werden Sie mit dem Status des
Gasthörers mit denselben Rechten wie
reguläre Studenten ins Programm aufgenommen. Wenn Sie nicht über die erforderliche Sprachkompetenz in Türkisch
verfügen, können Sie nach einem einjährigen studienvorbreitenden Türkischkurs
Ihr theologisches Hochschulstudium aufnehmen.
5. am 01.01.2021 unter 25 Jahre alt. (Wenn
Sie vor dem 01.01.1996 geboren sind, können Sie sich leider nicht bewerben.)
6. ledig,
7. aktuell nicht an einem theologischen Programm in der Türkei immatrikuliert,
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8. Ihr Studium trotz Ihrer Zulassung zu diesem Programm aus irgendeinem Grund
abgebrochen oder haben sich trotz Zulassung aus ungerechtfertigtem Grund nicht

immatrikuliert; in dem Falle können Sie
sich nicht erneut für das UIP-Programm
bewerben.

Wie wird der Antrag gestellt?
1. Die Bewerbungszeiten für das Internationale Theologie-Programm (UIP) des Jahres
2021/2022 sind vom 1. März 2021 bis 28. Mai
2021.
2. Die Bewerbungen sind online zu erstellen
über: https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/KurumDisi/DisIliskiler/UIPBasvuru.aspx.
3. Das Anmeldeformular auf dem Link ist seitens der BewerberInnen auszufüllen und die
unten aufgeführten Dokumente sind hochzuladen.
a. Beglaubigte Fotokopie des Abiturzeugnisses von Schülerinnen, die das Abitur/
Fachabitur abgeschlossen haben.
b. Beglaubigte Fotokopie der Anerkennung
für das Abiturzeugnis von Abiturienten/
Fachabiturienten. (Für die Anerkennung
der Gleichwertigkeit mit türkischem Abschluss sind zuständig: Botschaftsrat für
Bildung in der türkischen Botschaft oder
Attachés für Bildung in den türkischen
Konsulaten.)
c. Für SchülerInnen im letzten Jahrgang ist
eine Bescheinigung oder ein Notenspiegel
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einzureichen, die den Besuch des letzten
Jahrganges bestätigt.
d. Für Bürger der europäischen Staaten ist
eine Fotokopie des Personalausweises
oder des Reisepasses des jeweiligen Landes beizulegen.
e. Unbefristeter Aufenthaltstitel für Personen, die nicht Staatsbürger des betreffenden Landes sind.
f. Ausgefüllte Verpflichtungserklärung (Vorlage über den oberen Link erhältlich).
g. Ein biometrisches Passbild aus den letzten sechs Monaten
4. Bitte überreichen Sie die oben aufgeführten
Bewerbungsunterlagen zusammen mit dem
über das System ausgedruckten Anmeldeformular und der Verpflichtungserklärung beim
nächstgelegenen Botschaftsrats oder Attaché für Religionsdienste. Die Aktivierung Ihrer Anmeldung erfolgt erst nach Einreichung
Ihrer Unterlagen.
5. Bitte laden Sie über https://dibbys.diyanet.
gov.tr/IKYS/Sinav/KurumDisi/DisIliskiler/
UIPBasvuru.aspx das Empfehlungsschrei-
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ben herunter und füllen Sie den entsprechenden Abschnitt aus und übergeben Sie es
dem Religionsbeauftragen des Präsidiums

für Religionsangelegenheiten (Diyanet İşleri
Başkanlığı) in ihrer Region.

Bewerbungszeiten für das Internationale Theologie-Programm für das Jahr 2021
Bewerbungen können vom 1. März 2021 bis 28.
Mai 2021 eingereicht werden.

Bewertungs- und Auswahlprozess
Nach einer vorläufigen Bewertung und Planung
seitens des Präsidiums für Religionsangelegenheiten werden BewerberInnen mit erforderlichen Voraussetzungen zum Vorstellungsgespräch eingeladen. Die BewerberInnen können
das Prüfungsdatum und die Prüfungszentren
und weitere Informationen zum Vorstellungsge-

spräch unter www.diyanet.gov.tr (duyurular) abrufen sowie vom Botschaftsrats oder den Attachés für religiöse Dienste in Erfahrung bringen.
Die Vorstellungsgespräche werden in den Prüfungszentren der betreffenden Länder, in denen
die Bewerber leben, persönlich geführt.

Themen des VorstellungsgesprŠchs (der Prüfung)
• Koranrezitation (aus dem Koranexemplar
und aus dem Gedächtnis),
• Religiöses Wissen (Glauben, Gottesdienste, Fiqh, Prophetenbiographie, Ethik ),

Anmeldung erhalten haben, unter www.diyanet.
gov.tr (Duyurular/Bekanntmachungen) eingeben
und abfragen.

• Allgemeinbildung,
• Türkische Ausdrucksfähigkeit,
• Akademisches Interesse.

PRÄSIDIALAMT DER REPUBLIK TÜRKEİ
PRÄSIDIUM FÜR RELIGIONSANGELEGENHEITEN

Die BewerberInnen können sich über die Ergebnisse der Vorstellungsgespräche informieren,
indem sie die Bewerbernummer, die sie bei der
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YURTDIŞI BİRLİK VE VAKIFLARIMIZ
ABD

ALMANYA

AVUSTRALYA

AVUSTURYA

DANİMARKA

FRANSA

İNGİLTERE

İTALYA

İSVİÇRE

KANADA

JAPONYA

İSVEÇ

HOLLANDA

NORVEÇ

FİNLANDİYA

BELÇİKA

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.29mayis.edu.tr/
Necmettin Erbakan Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi
Meram Yeni Yol P.K. 42090
Meram / Konya
Tel : +90 332- 323 82 50
http://www.konya.edu.tr/ilahiyat

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

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

