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Yurtdışında bulunan vatandaşlarımızın yaşadığı ülkeler ve sosyal çevreler ile yeni neslin
kültürel köklerinden beslenerek geleceklerinin
inşa edilmesi yolunda yeni bir dönem başlamıştır. Geçen elli yıllık süreçte bulunduğu
toplumda kendisini ekonomik olarak var etme
çabası içerisinde olan insanımız, artık nicelik
olarak var olmanın ve toplumun geleceğini
oluşturma çabası içerisine girmiştir.
Diyanet İşleri Başkanlığı olarak, Uluslararası
İlahiyat Programı ile bu sürece katkı sağlamak
amacıyla 2006 yılında 18 öğrenci ile başlattığımız, günümüzde ise 14 farklı ülkeden 475
öğrencinin devam ettiği ve 112 öğrencinin
de şimdiye kadar mezun olduğu bir programdan bahsetmenin gururunu yaşamaktayız.
Geride bıraktığımız yarım asır içerisinde ortaya çıkan ihtiyaçlar, önümüzdeki 50 yılın daha
iyi ve çözüm odaklı planlanmasını gerekli kılmaktadır. Bu amaçla ortaya çıkan bu programdan mezun olan öğrencilerimizin geldikleri ülkelerde din hizmetleri ve din eğitimi gibi

görev alanlarında insanımıza hizmet eder hale
gelmeleri, akademik alanlarda çalışmaları ve
din hizmetleri alanında göreve başlamaları
da ayrıca bir gurur vesilesi olurken, geleceğe
dönük çalışmalarımızı da motive etmektedir.
İslam ilahiyatı alanında Avrupa ülkelerinde İslam dinini kendi tarihi süreci ve geleneksel
yapısını dikkate alarak içten bir bakış ve aidiyet duygusuyla araştıran bir “İslam İlahiyatı”
yoksunluğu, Uluslararası İlahiyat Programını
gerekli kılarken, Türkiye’yi uygulama yeri olarak en uygun ülke haline getirmektedir.
Dini bilgiyi yerinde ve en doğru şekliyle öğrenerek geldiği ülkede yaşayan vatandaşlarımıza en iyi şekilde aktarmayı, bu vesileyle
vatandaşlarımızın içinde bulunduğu topluma
kendini daha iyi ifade etmesini ve birlikte barış ve huzuru devam ettirmelerine katkı sağlayacak bu program ile aynı zamanda ileriye
yönelik ilgili ülkede İslam ilahiyatının daha iyi
anlaşılması ve gerekli insan kaynaklarının yetişmesini de hedeflemektedir.
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Bu anlayış ve hedeflerle öğretimine devam
eden Uluslararası İlahiyat Programı, yaşadığı ülkede toplumunun geleceğine yön vermek isteyen gençlerimize, ilahiyat alanında
Türkiye’de alternatif bir fırsat oluşturmaya devam etmektedir.
ULUSLARARASI İLAHİYAT PROGRAMI
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I. Uluslararası İlahiyat Programı Hakkında
“Uluslararası İlahiyat Programı” Avrupa başta
olmak üzere Amerika ve Avustralya gibi vatandaşlarımızın yaşadığı bölgelerde lise öğrenimini tamamlamış öğrencilerin, Türkiye’deki
ilahiyat fakültelerinde lisans düzeyinde dini
yüksek öğrenim görmelerini amaçlayan bir
programdır.
Program süresi Arapça ağırlıklı hazırlık eğitimi
de dahil olmak üzere beş yıldır. Gerekli görüldüğü takdirde Hazırlık sınıfı Arapça eğitimi, Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı eğitim merkezlerinde uygulanabilir. Programın eğitim-öğretim
ile ilgili işlemleri üniversitelerce yürütülmektedir.

Avrupa’daki üniversite ve öğretim programlarının bir kısmı ile akredite ve yakın bir ilişki içerisinde olan ilahiyat fakültelerinde yüksek din
öğrenimini tamamlayan mezunlar, ilgili ülkenin
dil ve kültürüne olan aşinalıkları yanında İslam
İlahiyatına dair ilmi birikimleriyle, din hizmeti, din eğitimi ve sosyal hizmetler gibi çeşitli
alanlarda çalışma imkânı bulabileceklerdir.
Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet
Vakfı programa devam eden öğrencilere oryantasyon sürecinde destek olmak, eğitim
sürecini en yüksek verim ve başarıyla yürüterek tamamlamalarını sağlamak amacıyla takviye mahiyetinde kurslar ve rehberlik hizmetleri sunmaktadır.

Aynı zamanda akademik kariyer yapmak isteyen mezunlar, gerek Türkiye’de gerekse
Avrupa üniversitelerinde mastır ve doktora
programlarına devam edebileceklerdir.
Bununla birlikte, ‘Uluslararası İlahiyat Programı’ adaylara Türkiye’de yükseköğrenim şartlarında ilahiyat öğrenimi imkânı sunmaktadır.
Program bir iş sözleşmesi ya da taahhüdü
anlamı taşımamaktadır.
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II. Programın Amaçları
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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 yeni yetişen nesillerin
ihtiyaç duydukları örgün ve yaygın din eğitimini doğru bilgi ve pedagojik yöntemlere göre
sunabilen;
3. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza,
içinde yaşadıkları topluma uyum sürecinde
kendilerine rehberlik edecek, İslam’ın ahlak
eksenli dindarlık anlayışını ve ülkemizin farklı
din ve kültürleri birlikte yaşatma tecrübesini
aktarabilen;
4. Avrupa gündeminde sıkça karşılaşılan İslam ve Müslüman kimlikle 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
akademik çalışma yapabilen; yetenekli, liyakatli ve temsil gücü yüksek elemanların yetiştirilmesidir.
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SIRA

Uluslararası İlahiyat Programı için ülkelere
göre bir kontenjan belirlenmemekle birlikte,
başvuru sayılarına göre planlama yapılmaktadır. Ayrıca din hizmetlerinin sunumunda
duyulan personel ihtiyacı dikkate alınarak en
az %60 erkek öğrenci oranı korunmaya çalışılmaktadır.
2012-2013 eğitim-öğretim yılı öğrenci dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

ÜLKELERE GÖRE UİP ÖĞRENCİ DAĞILIMI
(2012-2013)

1

ALMANYA

261

2

FRANSA

71

3

BELÇİKA

44

4

AVUSTRALYA

18

5

NORVEÇ

5

6

ABD

13

7

İTALYA

3

8

İSVİÇRE

5

9

İNGİLTERE

2

10

KANADA

7

11

AVUSTURYA

8

12

İSVEÇ

4

13

HOLLANDA

24

14

DANİMARKA

10

TOPLAM

475

MEZUN

112
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IV. Öğrenim İmkânları
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Uluslararası İlahiyat Programı, Diyanet İşleri
Başkanlığı’nın girişimi ile başlatılmış ve desteği ile sürdürülmektedir. Ayrıca, Türkiye Diyanet Vakfı, yaptığı maddi yardımlar ve sağladığı
destek ile bu programın yürütülmesinde vazgeçilmez bir paydaş konumundadır. Bunun
dışında yurtdışı birlik ve vakıflarımız ile din hizmetleri müşavirlik ve ataşeliklerimiz programın
başarısı ve devamında önemli maddi ve manevi görevler üstlenmektedir.
4.1. Barınma
Öğrencilerimize huzurlu ve rahat bir çalışma
ortamı sunma gayretlerini madden destekleyen Türkiye Diyanet Vakfı, öğrenci yurtlarını öğrencilerimizin istifadesine sunmaktadır.
Programa kabul edilen kız ve erkek öğrenciler
fakülteye yakınlık ve diğer fiziki imkânlar düşünülerek en uygun ve nezih mekânlarda barındırılmaya çalışılmaktadır.
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Uluslararası İlahiyat Programı kapsamında
ülkemize gelen öğrencilerin, Kurumumuz
tarafından iaşe (yemek), ibate (barınma/konaklama) ve temel eğitim ihtiyaçları karşılanmaktadır. Bunun dışında kalan ulaşım, eğitim
materyalleri (kitap, kırtasiye) ve özel sağlık sigortası sağlanan destekler kapsamda değildir.
Programa kabul edilerek ilahiyat öğrenimine
başlayan öğrencilerin herhangi bir sebeple
eğitimlerine ara vermeleri durumunda, ortaya
çıkabilecek eğitim-öğretim masrafları Başkanlık tarafından karşılanmaz, sözkonusu masraflar öğrencinin kendisine aittir.
4.3. Sosyal Hizmetler
Öğrencilerimiz üniversitelerin diğer öğrencileri için sağladığı sağlık hizmetleri ve diğer her
türlü sosyal etkinliklerden yararlanabilmektedirler. Ancak öğrencilerin geldikleri ülkelerdeki bireysel veya aile sağlık sigortalarını
Türkiye’deki öğrenimleri esnasında da devam

ettirmeleri kendilerine ilave avantajlar sağlayacaktır.
Yurtdışından ülkemize öğrenim görmek üzere getirilen öğrencilere, başta alanlarıyla ilgili
ilave ve pratik beceriler kazandırmak, gerek
eğitim-öğretim, gerekse bireysel hayatlarındaki sorunlarıyla yakından ilgilenmek, ülkemizi
ve insanımızı tanıtarak kalıcı dostluk ve ilişkiler
kurmalarını sağlamak amacıyla rehberlik projeleri ile destek verilmektedir.
Uluslararası İlahiyat Programı öğrencilerine
akademik, mesleki, sosyal ve kültürel konularda rehberlik hizmetleri ile staj ve sertifika
programları sunulur. Yeni bir sosyo-kültürel
ortam ve yüksek öğretim sistemi ile karşılaşan öğrencilerimize Başkanlığımız ve TDV uzmanları tarafından danışmanlık hizmetleri de
verilmektedir. Rehberlik ve danışmanlık uygulamalarıyla öğrencilerimizin yüksek öğretim
ortamına kısa sürede uyum sağlamaları ve
kendilerini geliştirmeleri amaçlanmaktadır.
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V. Başvurular ve Başvuru Koşulları
5.1. Kimler Başvurabilir?
Programa müracaat edecek kişilerde aşağıdaki şartlar aranır;
ULUSLARARASI İLAHİYAT PROGRAMI
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1. Lise mezunu ya da lise son sınıf öğrencisi
olmak. (Avrupa ülkelerinden birinde orta öğrenimini tamamlayarak Türkiye’deki lise diplomasına denk bir diplomaya sahip olmak)

2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan
adaylar ile 4112 sayılı kanun (doğumla Türk vatandaşlığını kazanmış olup da, sonradan Bakanlar Kurulu’ndan çıkma izni almak suretiyle
yabancı bir devlet vatandaşlığına geçen kişiler)
gereğince Türk vatandaşlığından çıkmış olmak,
3. 01.01.2013 tarihi itibariyle 25 yaşından
gün almamış olmak. (01.01.1988 tarihinden
önce doğmuş olanlar başvuramazlar.)

UİP

4. Programa kabul edildiği halde farklı nedenlerle
ilişiği kesilenler ile kazandığı halde mazeretsiz olarak kayıt yaptırmayanlar tekrar başvuramazlar.

• Kimlik/pasaport fotokopisi

5.2. Başvuru

• İki adet fotoğraf

1.https://euygulama.diyanetvakfi.org.tr/uip
adresine giriniz.

4. https://euygulama.diyanetvakfi.org.tr/uip
adresinden indireceğiniz referans mektubunun
ilgili kısmını doldurarak bölgenizde görev yapan
din görevlisine teslim ediniz. Din görevlisi belgedeki kendisi ile ilgili bölümü doldurarak din hizmetleri müşavirlik veya ataşeliğine ulaştıracaktır.

2. Başvuru formunu doldurunuz.
3. Başvuru formunu doldurduktan sonra aşağıdaki belgeleri size en yakın din hizmetleri
müşavirliğine veya ataşeliğine teslim ediniz.
• Lise diploması örneği (onaylı fotokopi)
• Lise diploması denkliği (eğitim müşavirliği
veya ataşeliğinden temin edilebilir)
• Lise son sınıf öğrencileri için son sınıfta
okuduğuna dair belge (veya not çizelgesi)

5. Belgelerinizi din hizmetleri müşavirlik veya
ataşeliğine teslim ederken internet başvurunuzda aldığınız başvuru numaranızı söylemeyi
unutmayınız.
6. Din hizmetleri müşavirlik veya ataşeliği belgelerinizi aldıktan sonra başvurunuzun aktivasyonunu yapacaktır.
7. Belgelerini 17 Mayıs 2013 Cuma gününe
kadar din hizmetleri müşavirlik ve ataşeliğine
ulaştırmayan adayların başvurusu geçersiz
sayılacaktır.

ULUSLARARASI İLAHİYAT PROGRAMI
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• Adayın el yazısı ile yazılmış öz geçmiş
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NOT: Başvuru formunu doldurduktan sonra size verilen başvuru numarasını kullanarak
belgelerinizi din hizmetleri müşavirliği veya
ataşeliğe teslim edinceye kadar bilgilerinizde
güncelleme yapabilirsiniz.
5.3. Başvuru Tarihleri
ULUSLARARASI İLAHİYAT PROGRAMI

12

Gerekli şartları taşıyan adaylar belgelerini
Din Hizmetleri Müşavirliği veya Ataşeliklerine
17 Mayıs 2013 Cuma günü mesai bitimine
kadar ulaştırmış olacaklardır.
5.4. Mülakatlar ve Başvuruların Değerlendirilmesi
Başvuruları alınan adayların belgeleri, gerekli şartları taşıyıp taşımamaları açısından din
hizmetleri müşavirlikleri/ataşelikleri tarafından
bir ön incelemeden geçirildikten sonra Başkanlığımıza ulaştırılacaktır. Başkanlıkça yapılan
ön değerlendirme ve planlamanın ardından,
aranan şartları taşıdığı tespit edilen adaylar,
gerekli görüldüğü takdirde din hizmetleri müşavirliklerinde mülakata alınacaktır.

Mülakat (sınav) tarihleri daha sonra adaylara
bildirilecektir.
Mülakat (sınav) Konuları:
• Kur’an-ı Kerim
• Dini Bilgiler (İnanç-İbadet-Siyer-Ahlak)
• Genel Kültür
• Akademik İlgi
Mülakatta başarılı görülenler, Başkanlığımız
web sayfasında ilan edilecektir. Ayrıca din
hizmetleri müşavirlik ve ataşeliklerinden de
sonuçlar öğrenilebilecektir.

VI. Karşılaşılan Sorunlar ve Dikkat Edilmesi Gereken
Hususlar
6.1. Vatandaşlık Konusu
Programa, bulundukları ülke vatandaşlığını
kazanmış veya çifte vatandaş olan adaylar
başvurabilecektir.
6.2. Oturum Hakkı
Programa kabul edilen öğrencilerin bulunduğu ülkedeki oturum haklarının zarar görmemesi için gelmeden önce yabancılar Dairesinden Türkiye’de geçici süreli öğrenim izni
almaları gerekmektedir.
6.3. Lise Diploması Denkliği
Uluslararası Bakalorya (IB) Abitur, Fransız Bakaloryası, Matura, Maturita v.b. belgelerinden
birine sahip olan adaylar diploma denkliklerini
eğitim müşavirlik veya ataşeliklerinden yaptırabileceklerdir.
6.4. Sağlık Sigortası
Sosyal Güvenlik Kurumu’nca Türkiye’de öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler için

farklı statülerde sağlık sigortası imkânları oluşturulmuştur. UİP öğrencilerinden sadece bulunduğu ülke vatandaşı olanlar üniversitenin
sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanabilmektedirler. Çifte vatandaş statülü öğrencilerimiz Türk uyruklu öğrenci gibi değerlendirildiğinden gelir testi uygulamasına tabi olarak
(gerekirse sigorta primi yatırarak) sağlık hizmetlerinden yararlanabilmektedirler.
Bu sebeple öğrencilerin geldikleri ülkelerdeki bireysel veya aile sağlık sigortalarını Türkiye’deki öğrenimleri esnasında da devam
ettirmeleri muhtemel mağduriyetleri engelleyeceği gibi kendilerine öğrenimleri süresince
ilave avantajlar sağlayacaktır.
6.5. İletişim ve İrtibat
Başvuru formundaki iletişim adresi bölümünün tam ve doğru olarak doldurulması haberleşmenin hızlı bir şekilde yapılabilmesi için
önemlidir. UİP öğrencileri ve Başkanlık arasındaki iletişim, genellikle öğrencinin e-posta
adresi üzerinden yürütülmektedir. Bu sebeple, tüm adayların e-posta adreslerini güncel
tutmaları gereklidir.
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VII. Kesin Kayıt
7.1. Kayıt

ULUSLARARASI İLAHİYAT PROGRAMI

14

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından programa
alınması uygun görülen adayların isimleri Yüksek
Öğretim Kurumu’na ve ilgili üniversitelere bildirilir.
Bu öğrenciler, üniversiteler tarafından belirlenen
kesin kayıt tarihlerini ve istenen belgeleri dikkate alarak, ilgili üniversite/fakültede olacak şekilde
Türkiye’ye gelirler. Kesin kayıtlar Başkanlığımız tarafından değil, bizzat ilgili üniversitelerin öğrenci
işleri dairesi tarafından yapılmaktadır.
Üniversitelerin kayıt tarihi ve akademik takvimleri kendi internet sitelerinden ilan edilmektedir. Kayıt için istenen belgeler öğrencilere daha sonra bildirilecektir.
Hazırlık eğitimi Başkanlık eğitim merkezlerinde
yapıldığı takdirde bu konudaki kayıt süreci işlemleri ve kayıt takvimi Başkanlıkça planlanarak yürütülür. Bu durumda öğrenciler bilgilendirilecektir.
7.2. Teminat Bedeli
Programa başvuran ve gerekli sınavlardan
geçerek katılması uygun görülen öğrencilerden 1.000 (Bin) Avro tutarında teminat bedeli

alınır. Öğrencinin programı yarıda bırakması,
taahhütname belgesinde belirtilen hususlara
uymaması gibi sebeplerle öğrencilikle ilişiğinin
kesilmesi durumunda yapılan harcamalar bu
meblağdan mahsup edilirken, programı tamamlayan öğrencilere bu bedel geri ödenir.
Öğrenciler kayıt sürecinde taahhütname belgesi imzalamak suretiyle program kapsamında öngörülen katkı ve destekten yararlanmaya başlar.
Kayıtla İlgili Önemli Notlar
a) Adayların kayıt için şahsen başvurmaları
gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.
b) Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti
veya fotokopileri kabul edilmez.
c) Eksik belgeler ile kayıt yapılmaz.
d) Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.
(Kazanan adaylara kayıt tarihleri daha sonra
bildirilecektir.)
e) Yükseköğretim kurumları (üniversiteler), kayıt yaptıracak adaylardan sağlık kurulu raporu
isteyebilir.
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İlahiyat Fakülteleri İletişim Bilgileri

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
Faks: +90 212 532 62 07
web: www.istanbul.edu.tr
e-posta: ilahiyat@İstanbul.edu.tr
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Mahir İz Cad. No: 2 Bağlarbaşı 34662
Üsküdar/İstanbul
Tel : +90 216 651 43 75
Faks: +90 216 651 41 89
web: www.ilahiyat.marmara.edu.tr
e-posta: ilahiyat@marmara.edu.tr

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Adres: Fethiye Mh. Kırlangıç Sk. No: 2
16140, Nilüfer, Bursa
Tel: +90 (224) 243-10-66
Faks:+90 (224) 243-15-73
e-posta: ilhdekanlik@uludag.edu.tr
Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Adres: Kurupelit Kampüsü 55139
Kurupelit/ Samsun
Tel: 362 4576084
Faks: 362 4576083
e-posta: ilahiyatfakultesi@omu.edu.tr
Necmettin Erbakan Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi
Adres: Meram Yeni Yol P.K. 42090 Meram / Konya
Tel: (0 332) 323 82 50
Faks: (0 332) 323 82 54
E-posta: ilahiyat@konya.edu.tr
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Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Bahriye Üçok Cad. 06500 Beşevler / Ankara
Tel : +90 312 212 68 00
Faks: +90 312 213 00 03
web: www.divinity.ankara.edu.tr

29 Mayıs Üniversitesi
Uluslararası İslam ve Din Bilimleri Fakültesi
Adres: İcadiye-Bağlarbaşı Caddesi, no: 40
34662 Üsküdar/İstanbul
Tel: (+90216) 474 08 60
Faks: (+90216) 474 08 74
E-posta: 29mayis@29mayis.edu.tr
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yurtdisiegitim@diyanet.gov.tr

2013

TANITIM
KILAVUZU

UiP

EK–2

ULUSLARARASI İLAHİYAT PROGRAMI

FOTO

ADAY MÜRACAAT FORMU
AÇIKLAMA: Diyanet İşleri Başkanlığı'nın girişimiyle başlayan ve desteği ile sürmekte olan Uluslararası İlahiyat
Programı ile yurtdışında orta öğrenimini tamamlamış ve bulunduğu ülke vatandaşlığını kazanmış gençlerimize
Türkiye’de ilahiyat alanında üniversite öğrenimi imkanı sunulmaktadır. Bu kapsamda öğrencilerin iaşe, ibate
ve temel eğitim masrafları Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından karşılanmaktadır.
A. KİŞİSEL BİLGİLER
B. PROGRAMA KATILMA BİLGİLERİ
1. Adı – Soyadı:
1. Programa Başvurma Nedeni:
2. Baba Adı:
( ) Aile İsteği ( ) Kendi İsteğim ( ) Çevre Etkisi
3. Anne Adı:
2. Daha Önce Örgün veya Yaygın Din Eğitimi Alma
Durumu:
4. Ülkesi:
( ) Evet
( ) Hayır
5. Uyruğu:
Cevap evet ise nereden aldığı:
6. Doğum Yeri/Tarihi:
( ) Okul ( ) Aile ( ) Cami
( )Diğer
7. Cinsiyeti:
3.Ülkesinde Aldığı Din Eğitimi Seviyesi:
8. Medeni Durumu:
( ) Zayıf
( ) Orta
( ) İyi
9. Pasaport No:
4.Türkçe Bilgi Seviyesi:
10. En Son Bitirdiği Okulun Adı/Yılı:
( ) Hiç bilmiyor ( ) Az biliyor ( ) Orta ( ) İyi
5. Bildiği Yabancı Diller:
11.Devam Ettiği Okul (Devam Ediyorsa):
1.
2.
C. İLETİŞİM BİLGİLERİ
3.
1. Ev Tel:
6. Mezuniyet sonrası çalışmak istediği alan
2. İş Tel:
( ) İmamlık ( ) Öğretmenlik ( ) Akademisyenlik
3. GSM:
( ) Diğer Sosyal Hizmetler
( ) Hiçbiri
4. E–mail:
5.Yazışma Adresi:
Tel:
6.Türkiye'deki İletişim Adresi:

Ailenin e-mail adresi:

Telefonu:
7. Sağlık problemleriniz var mı?
Varsa Ayrıntılı Olarak Belirtiniz:

Yukarıdaki bilgilerin doğruluğunu ve kabul edilmem durumunda Türkiye'deki eğitim kurallarına ve toplumun
ahlaki normlarına uyacağımı beyan ederim.
İMZA :
TARİH ……/……/20…
Formu Onaylayan:
İmza:
Yurtdışı-egt-UİP-13
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Başvurular Başladı ...
(Son Gün: 17 Mayıs 2013)
Türkiye’de
İlahiyat Öğrenimi İmkanı

T.C.
BAŞBAKANLIK
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
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Diyanet İşleri Başkanlığı
Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
(0090) 312 295 73 54
(0090) 312 295 83 44
e-mail:
disiliskiler@diyanet.gov.tr
uluslararasiilahiyat@gmail.com
Başvuru:
https://euygulama.diyanetvakfi.org.tr/uip
&
Din Hizmetleri Müşavirlikleri
ve Ateşelikleri
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