
EK–1  
ADAY BAŞVURU İŞLEMLERİ 

 

A.  GENEL BAŞVURU ŞARTLARI: 
1. Avrupa ülkelerinden birinde lise mezunu olmak ya da 2019/2020 eğitim öğretim yılı itibariyle lise 

son sınıftan mezun olabilecek durumda olmak.  
2. Üniversiteye başlamasında her hangi bir engeli bulunmamak. 
3. İlgili ülke vatandaşı/çifte vatandaşlık hakkı olmak ya da sürekli oturum sahibi olmak.  
4. Türk kökenli olmayan ve gerekli şartları taşıyan diğer adaylar da Uluslararası İlahiyat programına 

başvurabilirler.  Yapılan sınavda başarılı olmaları durumunda bu adaylar ‘Konuk Öğrenci’ statüsünde 
aynı haklara sahip olarak programa alınacaklardır. Türkçe yeterlilikleri olmayanlar bir yıl Türkçe dil 
eğitiminden sonra ilahiyat eğitimlerine devam edeceklerdir. 

5. 01.01.2020 tarihi itibariyle 25 yaşından gün almamış olmak. (01.01.1995 tarihinden önce doğmuş 
olanlar başvuramazlar.)  

6. Bekâr olmak.  
7. Türkiye’de bir ilahiyat programında halen kayıtlı olmamak. 
8. Programa kabul edildiği halde farklı nedenlerle ilişiği kesilenler ile kazandığı halde mazeretsiz olarak 

kayıt yaptırmayanlar programa tekrar başvuramazlar. 
9. T.C. vatandaşları, T.C. Milli Eğitim Bakanlığınca verilen Lise diplomasına sahip olanlar ve Açık Öğretim 

Lisesi mezunu olanlar başvuramazlar. 
B. BAŞVURUDA İZLENECEK YOL: 
1. Uluslararası İlahiyat Programı (UİP) 2020 / 2021 eğitim-öğretim yılı için başvurular  

02 Mart - 29 Mayıs 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. 
2. Başvurular https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/KurumDisi/DisIliskiler/UIPBasvuru.aspx  sayfasından 

yapılacaktır. 
3. Adaylar bildirilen linkten başvuru formunu doldurup aşağıda belirtilen belgeleri sisteme yükleyeceklerdir. 

a. Lise Mezunu öğrenciler için lise diploması onaylı fotokopisi.  
b. Lise mezunu öğrenciler için lise diploması denkliği onaylı fotokopisi. (Lise diploması denkliği T.C. 

Büyükelçilik ve Konsolosluklarında bulunan eğitim müşavirliği veya eğitim ataşeliğinden temin 
edilebilir.) 

c. Lise son sınıfta okuyan öğrenciler için son sınıfta okuduğuna dair belge veya not çizelgesi. 
d. İlgili ülke vatandaşları için o ülkeden aldıkları kimlik veya pasaport fotokopisi.  
e. İlgili ülke vatandaşı olmayıp sürekli oturum sahibi olanların sürekli oturum belgesi. 
f.  Adayın öz geçmişi. 
g. Taahhütname belgesi. 
h. Son 6 (altı) ay içerisinde çekilmiş biyometrik fotoğraf, 

4. Adaylar yukarıda belirtilen belgeler ile birlikte Başvuru formunun çıktısını da alarak en yakın din 
hizmetleri müşavirliğine veya din hizmetleri ataşeliğine teslim edeceklerdir. 

5.   Adaylar Referans Mektubu’nun (Ek-3) kendileri ile ilgili kısımlarını doldurduktan sonra bölgelerinde görev 
yapan Diyanet Din Görevlisine teslim edeceklerdir. (Referans mektubu başvuru sayfasından da 
indirilebilecektir.) 



6.    Başvurular 29 Mayıs 2020 Cuma gününe kadar yapılacaktır. Belgelerin Din Hizmetleri Müşavirlik 
veya Din Hizmetleri Ataşeliklerine teslimi de aynı gün (29 Mayıs 2020) mesai bitimine kadar 
yapılmalıdır. Bu tarihten sonra belgelerini Din Hizmetleri Müşavirlik / Din Hizmetleri Ataşeliğine ulaştıran 
adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. 

7.    Sınav tarihleri başvuruların tamamlanmasını müteakip belirlenerek www.diyanet.gov.tr (duyurular) 
sayfasından yayınlanacaktır.  
 

Not: Programa kabul edilen öğrencilerden kayıt sürecinde 1.000 (Bin) Avro tutarında teminat bedeli alınacaktır. 
Öğrencinin programı yarıda bırakması, taahhütname/şartname belgesinde belirtilen hususlara uymaması gibi 
sebeplerle bursluluktan çıkarılması ya da öğrencilikle ilişiğinin kesilmesi durumunda bu meblağ geri 
ödenmezken, programı burslu statüde tamamlayan öğrencilere bu bedel geri ödenecektir. Öğrenciler, kayıt 
sürecinde teminat bedelini yatırmak ve taahhütname belgesi imzalamak suretiyle program kapsamında 
öngörülen katkı ve destekten yararlanmaya başlayacaktır.  

  



EK-2 

YURTDIŞI TEMSİLCİLİK İŞLEMLERİ 

 
1. Yazımız ekinde yer alan Ek-1 Uluslararası İlahiyat Programı (UİP) duyurusu ve tanıtım kitapçığı Din 

Hizmetleri Müşavirlik ve / veya Din Hizmetleri Ataşelik görev bölgesinde faaliyet gösteren ilgili kurum ve 
kuruluşlara iletilecektir. 

2. 2020 / 2021 kayıt döneminde Türk ve Türk kökenli olmamakla birlikte gerekli şartları taşıyan diğer 
yabancı uyruklu adayların da Uluslararası İlahiyat Programına (UİP) başvuruları alınacağından tanıtım 
ve kayıt çalışmalarında bu hususa dikkat çekilmesi önem arz etmektedir. Bu durumda olan adaylara 
bilgilendirme yapılırken, sınavda başarılı olmaları durumunda kendilerinin ‘Konuk Öğrenci’ statüsünde 
aynı haklara sahip olarak programa devam edeceklerini ancak Türkçe yeterlilikleri olmayanların bir 
yıl Türkçe dil eğitiminden sonra ilahiyat eğitimlerine devam edecekleri özellikle hatırlatılmalıdır. 

2. Din Hizmetleri Müşaviri veya Din Hizmetleri Ataşesi online başvurusunu yapan adayların başvuru 
belgelerini (EK-1) teslim aldıktan sonra kontrol ederek belgesi eksiksiz olan adayların aktivasyon 
işlemlerini yapacaktır.  

3. ÖNEMLİ! 
4. Aktivasyon işlemleri için  https://dibbys.diyanet.gov.tr Adresinden Din Hizmetleri Müşaviri /  Din Hizmetleri 

Ataşesi kurumsal kullanıcı adı ve parolası ile giriş yapacak. Sırasıyla aşağıdaki adımlar takip edilerek 
adayların başvuruları onaylanacak ya da reddedilecektir. 

5. Sınav İşlemleri ⏎ Merkez Sınav İşlemleri ⏎ 2020 Uluslararası İlahiyat Programı Sınavı ⏎ İşlemler 
6. Aday tarafından din görevlisine teslim edilen referans mektubunun ilgili bölümü Din görevlisi tarafından 

doldurularak, şahsen ilgili Din Hizmetleri Müşavirlik veya Din Hizmetleri Ataşeliğine ulaştırılacaktır.  
Önemli!  

(Adaylar hakkında din görevlilerimizce doldurulacak olan referans mektuplarında adayın bilgileri doğru, 
eksiksiz, gerektiğinde araştırma yapılarak doldurulmalı ve müşavirlik/ataşeliklerimize teslim edilmelidir) 

7. Başvuru belgeleri, daha sonra belirlenecek mülakat merkezlerine ulaştırılmak üzere teslim edildikleri 
müşavirlik/ataşeliklerde muhafaza edilecek, talep edilmesi halinde Başkanlığımıza ulaştırılacaktır. 

8. Ülkelere göre başvuru sayıları dikkate alınarak mülakat yerleri ve tarihleri daha sonra planlanarak ilan 
edilecektir. 

9. Din Hizmetleri Müşavirlik / Din Hizmetleri Ataşelikleri mahalli şartlar ve imkânlar ölçüsünde azami derecede 
Uluslararası İlahiyat Programı tanıtım ve kayıt çalışmalarını planlayıp gerçekleştireceklerdir. 

Tanıtım çalışmaları geniş kitlelere ulaşacak biçimde dernek ve camilerde, kurumsal internet siteleri, radyo, 
televizyon, el ilanı, sosyal medya grupları gibi basın-yayın ve diğer iletişim vasıtalarından yararlanılarak 
yaygın ve doğru biçimde yapılmalıdır.  
Tanıtım çalışmaları “2020 UİP Tanıtım Kılavuzu” esas alınarak yapılmalı, gerektiğinde Başkanlığın görüşüne 
başvurulmalı ve bunun dışında maksadı aşan bilgilendirme ya da tanıtım faaliyetlerine yer verilmemesi 
ve itibar edilmemesi gerektiği vurgulanmalıdır.  
Tanıtım ve kayıt çalışmaları kapsamında Din Hizmetleri Müşavirlik / Din Hizmetleri Ataşelikleri 
tarafından;  
- Kurumsal toplantılarda dernek yöneticilerine ve din görevlilerine programın tanıtımı, önemi ve etkin 
duyurusu için hatırlatmalar yapılması, 
- Varsa Uluslararası İlahiyat Programı (UİP) mezunu sözleşmeli din görevlilerinden (kadın-erkek) ve 
Uluslararası İlahiyat Programı (UİP) mezunlarından azami derecede istifade cihetine gidilmesi, 
-  Özellikle dini gün ve gecelerde, cuma vaaz ve hutbelerinde, cemaatin yoğun olduğu hafta sonu 
programlarında ve diğer irşat faaliyetlerinde tanıtıcı bilgilendirmeler gerçekleştirilmesi, 



-  Paydaş vakıf, birlik ve dernekler tarafından düzenlenen kermes, fuar benzeri sosyal ve kültürel 
etkinliklerde stantlar kurup tanıtım faaliyetleri planlanıp gerçekleştirilmesi, 
- Ramazan ayı başta olmak üzere, resmi tatiller gibi uygun takvimlerde, etkinlikler oluşturularak mahallinde 
teşkil edilmiş tanıtım grupları ve Başkanlığımız merkezinden de Uluslararası İlahiyat Programı’nı (UİP) 
yürüten görevlilerin de davet edilmek suretiyle farkındalık çalışmaları yapılması hususlarına önem 
verilecektir. 

  
  BAŞVURU TARİHLERİ: 
Başvurular 02 Mart - 29 Mayıs 2020 tarihleri arasında alınacaktır. Gerekli şartları taşıyan ve online başvurusunu 
yapan adaylar, belgelerini Din Hizmetleri Müşavirliği veya Ataşeliklerine başvuru süresi içerisinde 
ulaştıracaklardır.  
 
Önemli!  
Din Hizmetleri Müşaviri /  Din Hizmetleri Ataşeleri müracaatlara ilişkin aktivasyon işlemlerini 29 Mayıs 2020 
Cuma günü tamamlamış olacaklardır. 
 
  AÇIKLAMALAR: 

1. Gerekli şartları taşıyan adaylar mülakata alınacaklardır. Yapılacak mülakatta başarılı olanlar, ilgili 
üniversitelere yerleştirilmek üzere Başkanlığımızca Yüksek Öğretim Kurulu’na bildirilecektir. 

2. Program ile ilgili müracaat formu ve program “UİP Tanıtım Kitapçığı ve materyalleri” www.diyanet.gov.tr  
adresinde yayınlanacaktır. Gerektiğinde ilgililere bu adresler verilerek bilgi almaları sağlanacaktır.  

  



EK–3 
ULUSLARARASI İLAHİYAT PROGRAMI 

                                         REFERANS MEKTUBU 
                                        (GİZLİ EVRAK) 

Bu belge, cami görevlisi tarafından doldurularak bölgesindeki ataşeliğe teslim edilir. İlgili ataşelik varsa kendi görüşünü 
belirterek evrakı gizli kaşesi basılmış olarak Müşavirlik yoluyla UİP sınav komisyonuna ulaştırır. Belge; diğer başvuru 
evrakıyla birlikte arşivlenir. 
BÖLÜM 1. ADAY BİLGİLERİ 
Bu bölüm başvuruda bulunacak aday tarafından doldurulacaktır. Daha sonra referans verecek olan din görevlisine 
iletilecektir. 
Adı - Soyadı  
Ülkesi  
Adresi  
Başvuracağı program  
Adayın İmzası  Tarih :…. /…./ 2020 
BÖLÜM 2. ADAY HAKKINDA GÖRÜŞLER 
Bu bölüm referans veren kişi (diyanet personeli) tarafından doldurulacaktır. Adayın Uluslararası İlahiyat Programı’nı 
yürütebileceği ve başvurduğu bölüme uygun olup olmadığı konusunda samimi görüşleri belirtilecektir.  
1. Adayı ne kadar süredir,  hangi nedenle tanıyorsunuz ve aday hakkındaki genel görüşleriniz nelerdir? 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  Adayın ne kadar tanıyorsunuz? 
O Yakından Tanıyorum            O Tanıyorum              O Az Tanıyorum                 O Tanımıyorum 
3.  Adayın bu programa katılması yönünde öneriniz nedir? 
O Öneririm O Kısmen öneririm O Önermem 
BÖLÜM 3. REFERANS MEKTUBUNU VEREN DİYANET PERSONELİNE AİT BİLGİLER 
Referans mektup formunu doldurmaya zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz.  
Lütfen bu formu, varsa eki ile birlikte mühürlü ve imzalı bir zarf içinde, öğrenci adayı ile kendi adınız ve görev yerinizi zarfın 
üzerine yazarak ataşelik/müşavirliğe teslim ediniz.  
Adı - Soyadı - Unvanı  : 
Görev Yaptığı Cami ve Görevi : 
Yazışma Adresi : 
Telefon No : 
E-mail : 
İmza :  Tarih : …. /….. / 2020 
BÖLÜM 4. DİN HİZMETLERİ ATAŞESİ GÖRÜŞÜ 
 
 
 
 
 
 
Adı - Soyadı - Unvanı  :                                                                                                                      Tarih :  …. /….. / 2020 

 



EK-4 

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 sağlanan/gösterilen 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 ile takviye seminer ve ders programlarına iştirak edilecektir. 

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

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

8. 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.   
 

Kabul ve taahhüt ederim. 

Adı-Soyadı İmza 

T.C Kimlik/Pasaport No Tarih 

 
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 

 


