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A. İLAHİYAT AKADEMİ BURS 
PROGRAMI NEDİR?

• İlahiyat ve İslami ilimler fakültelerinde öğrenim 
gören öğrencilerin akademik ve fikri gelişimlerini 
desteklemek için Vakfımız ve üniversiteler arasında 
imzalanan protokoller marifetiyle uygulanan bir eğitim-
öğretim ve burs programıdır.

• Bu burs Programı “TDV Yurtlarında ve “Şube Öğrenci 
Barınma Desteği” verilen illerde yurt-burs-kurs desteği 
şeklinde uygulanan bir eğitim-öğretim programı olup, 
öğrenciler burs başvurularını online sistem üzerinden 
yapar.
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B. İLAHİYAT AKADEMİ BURS 
PROGRAMI NE DEĞİLDİR?

• İlahiyat Akademi programı yurt-burs-kurs kapsamında 
planlanmış nitelikli insan yetiştirmeyi hedefleyen bir 
program olup sadece bir nakdi yardım programı değildir.

• Öğrenciler TDV tarafından sağlanan konaklama 
mekanları dışında barındıkları takdirde bu programdan 
yararlanamazlar.

• Program kapsamında uygulanan ek ders(kurs) 
programlarına katılım zorunludur. Ek derslere 
katılmayan öğrencilerle ilgili takip süreci işletilir.

• Program öğrencinin bireysel bakımdan akademik, 
kültürel ve sosyal yönden gelişim imkanını hedeflemiş 
olup DİB veya TDV bünyesinde kurumsal bir istihdam 
vaat etmemektedir.

• Program öğrencinin gelişimine bütüncül bakmakta olup 
program kapsamında sadece akademik ders başarısı 
hedeflenmemekte aynı zamanda manevi, kültürel, 
sosyal gelişim de öğrencilerden ayrıca beklenmektedir. 

• Burs programından II.Öğretim, İlahiyat Ön lisans ve 
İlitam lisans öğrencileri yararlanamamaktadır. 
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C. BURS PROGRAMININ KAPSAMI
Bu program ilahiyat ve İslami ilimler fakültelerinde öğrenim 
gören öğrencilerin mesleki hedeflerini gerçekleştirmelerine 
ve ilimde ruhsat sahibi bir zümrenin yetişmesine maddi-
manevi destek olmak amacıyla “TDV Yurtları”nda ve “Şube 
Öğrenci Barınma Desteği” verilen illerde uygulanan bir 
eğitim-öğretim programıdır.
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D. BURS PROGRAMIYLA ALAKALI 
BİLİNMESİ GEREKEN TANIMLAR

Akademik Koordinatör: TDV tarafından eğitim ve kültür 
faaliyetlerinin yürütüldüğü illerde, öğrencilerin kişisel, 
mesleki ve akademik gelişimlerini takip eden, yerel düzeyde 
programların uygulanmasına rehberlik eden, akademik ve 
kültürel çevrelerle bağlantıların geliştirilmesini sağlayan 
akademisyenleri, 

Yurt İçi Eğitim Komisyonu : DİB, MEB ve TDV 
personelinden oluşturulan, öğrencilerle ilgili her türlü iş ve 
işlemleri yakından takip eden, değerlendiren ve sonuçları 
ilgili onay makamlarına sunan komisyonu, 

Taahhütname : Öğrencinin bursluluk kabul şartlarına 
uyduğunu, devam şartlarına da uyacağını kabul edip 
imzaladığı belgedir. 

Burs Programı: İlahiyat Akademi Burs Programı.

Protokol: Burs programı kapsamında TDV Genel Merkezi 
ile programın uygulandığı ildeki Üniversite/ Dekanlıklarla 
iş birliği yapıldığını program/proje/faaliyetle ilgili tarafların 
yerine getirmeyi taahhüt ettiği esasları dair metni, 

Şube: Türkiye Diyanet Vakfı Şubelerini,

Kamplar: Dil kampları, tematik kamplar, mesleki gelişim 
kampları yarıyıl ve yaz dönemi kampları olarak 

Tematik Kitap Okumaları: Yıllık Faaliyet Planı çerçevesinde 
belirlenen kitap listelerinden aylık olarak seçilen kitaplar 

Eğitim Koordinasyon Komisyonu olmalı
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okuma eyleminin farklı görüşler ve kaynaklara bağlı olarak 
sürdürülmesi ve aynı zamanda okunanların eleştirel bir bakış 
açısı ile değerlendirilmesi amaçlanır. 

Mesleki Tatbikat: Öğrencilerin eğitim gördükleri 
bölümler ve kariyer planları da göz önünde bulundurularak; 
hitabet, imamet, çocuk eğitimi ve diğer hizmetler alanında 
uygulamalı eğitim programları paydaş kurumlarla iş birliği 
içinde hazırlanır ve uygulanır.

Manevi Eğitim: Kur’an-ı Kerim eğitimi, temel dini bilgiler, 
ilmihal, siyer, adabı muaşeret vb. dersler ile vakıf kültürü, 
İslam Medeniyeti, İslam Tarihi ve Coğrafyası hakkında temel 
düzeyde düzenlenen seminerlerdir. 

Oryantasyon programı: öğrencilerin tabi oldukları 
eğitim programının amaç, hedef ve süreçlerinin tanıtımı, 
hak ve sorumlulukların bildirilmesi, bulunduğu şehrin, 
eğitim kurumunun imkân ve özelliklerinin tanıtımı, gerekli 
akit (taahhütname, okul ve yurt kaydı vs.) kayıt ve bilgi 
formlarının doldurulması için her eğitim öğretim yılının 
başında düzenlenir.
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E. BURS PROGRAMINA KABUL ŞARTLARI 

• Programın açıldığı üniversitelerde İlahiyat/İslami İlimler 
Fakültelerinde öğrenim görüyor olmak,

• Vakıfça belirlenen barınma yerlerde barınma şartını 
kabul etmek.

• Mülakatta başarılı olmak,

• 22 yaşından gün almamış olmak,

• T.C. vatandaşı olmak,

• Mülakat neticesinde, programın açılması için grup 
oluşturacak asgari öğrenci sayısının içinde olmak,

• Birinci öğretimde, örgün ve lisans programında öğrenim 
görüyor olmak,

• Tercihen Hazırlık ve birinci sınıfta öğrenim görüyor 
olmak,

• Herhangi bir disiplin cezası almamış olmak.
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F.  PROGRAM KAPSAMINDA 
ÖĞRENCİLERE SAĞLANAN DESTEKLER

• Tüm seviyelerden öğrencilere yönelik olarak 
Müslümanca yaşama ve düşünce becerisi kazanmalarını 
sağlayacak her türden sosyal ve beşerî ilimler alanında 
tabi oldukları örgün eğitim programlarını destekleyici 
ve tamamlayıcı eğitim faaliyetleri gerçekleştirilir.

• Öğrencilere, Temel Dini Bilgiler ve Kur’an-ı Kerim 
dersleri Temel İslam Bilimleri giriş dersleri, metin 
okumaları vb. ilahiyat eğitimini destekleyici faaliyetler 
(ek ders, kamp, atölye çalışması vb.) gerçekleştirilir. 

• Türkiye Diyanet Vakfı Yurt Burs Kurs desteği 
kapsamında öğrencilere lisans öğrenimi boyunca 9 ay 
200 tl (Ekim-Haziran) aylık burs desteği, 

• Program kapsamında öğrencilere barınma desteği, 
ile Akademik, Sosyal ve kültürel faaliyet desteği 
sağlanmaktadır. 

• Muhtelif alanlarda ve konularda öğrencilerin etkin 
görev alacağı çalıştay, sempozyum, konferans, panel, 
atölye çalışmalarına öğrencilerin katılımı sağlanır.

• Öğrencilerin akademik gelişimlerini destekleyici 
nitelikte kitapların okutulması ve tahlil edilmesi 
çalışmaları yapılır.  
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• Eğitimine bir üst düzeyde devam etmek isteyen 
öğrencilere kariyer planlaması kapsamında hazırlayıcı 
eğitim programları düzenlenir.

• Yurt içinde ve yurt dışında Türkçe ve Arapça başta 
olmak üzere öğrencilerin ihtiyaç duydukları alanlarda 
öğrencilere dil becerileri kazandırmak amacıyla Vakıfça 
veya paydaş eğitim kurumları iş birliği ile dil kursları 
düzenlenir.

yurtdışında dil kursu henüz yapıyor yazmaya gerek var mı
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G. ÖĞRENCİLERE SAĞLANAN BURS/
MALİ DESTEKLERİN SONLANMASI

• Burs Programlarına devam eden öğrencilerin başarı, 
devam ve disiplin durumları aylık, dönemlik ve yıllık 
olarak genel merkez ve programın uygulandığı illerdeki 
ilgili görevlilerle birlikte takip edilir.

• Yurtiçi Eğitim Koordinasyon Komisyonuna bildirilen 
öğrenci durumları değerlendirilir. Değerlendirme 
sonucuna göre program devam şartlarından herhangi 
birini sağlamayan öğrencilerle ilgili sırasıyla yazılı uyarı, 
kısmı burs kesintisi ya da bursluluk sonlandırılması 
işlemleri uygulanır. 

• Öğrencilerin başarı durumlarını, yükseltmeleri 
durumunda yılsonunda tekrar bursluluğa komisyon 
kararı ile kabul edilebilir. Barınma desteği sağlanan 
öğrencilerin ikinci yılsonunda GANO düzeyleri istenilen 
seviyede olmazsa, öğrencilerin bursluluk durumları 
sonlandırılır. 

• Hazırlık sınıfından kabul edilen öğrencilerin yıl sonunda 
başarısız olmaları durumunda burslulukları sonlandırılır. 

• 1. Sınıf veya ara sınıflardan programa kabul edilen 
öğrencilerin yıl sonu genel not ortalaması (GANO/
AGNO) 2,70’den yüksek ise bursluluğu devam eder.

bu maddeyi yazmaya gerek yoktur.

Eğitim Koordinasyon Komisyonu
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•  İlahiyat Akademi Burs Programındaki öğrencilerden 
GANO’su 2,50 ile 2,69 arasında kalan öğrencilere ilgili 
komisyonun uygun görüşü olmak kaydıyla bir senelik 
barınma desteği verilebilir.

• Herhangi bir sebeple okuldan uzaklaştırma cezası 
alan veya okulla ilişiği kesilen, devamsızlık nedeniyle 
herhangi bir dersten başarısız olan, disiplin talimatı 
gereğince veya kendi isteği ile yurttan ayrılan 
öğrencinin bursluluğu sonlandırılır.

• Program kapsamında yapılan akademik, kültürel, 
mesleki ders ve faaliyetlere devamsızlık yapan 
öğrencilerin bursluluğu Yurtiçi Eğitim Koordinasyon 
Komisyonunca değerlendirmeye alınır.

Eğitim Koordinasyon Komisyonu
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SIKÇA SORULAN SORULAR

Burslar geri ödemeli midir?

Burslar karşılıksız olup geri ödemeli değildir.

Mülakatlara katılamam durumunda ne yapmalıyım?

Şartları uygun olduğu halde, burs programları başvuru 
süresini mücbir nedenlerle kaçıran öğrencilerin talepleri 
belirlenen yıllık kontenjanları aşmamak kaydıyla programa 
alınıp alınmayacağı Genel Müdürlükçe karara bağlanır.

Benim evim yurda çok yakın sadece derse gelsem 
yurtta kalmasam olur mu?

Bursluluk programımız yurt, burs ve kursun bir arada 
uygulandığı bir program olduğu için TDV tarafından belirtilen 
konaklama yerleri dışında barınan öğrenciler bursluluktan 
yararlanamazlar.

Kamplara katılım zorunlu mudur? Yazın bizim iş 
güç olur kampa katılmasam olur mu?

Evet, ağır sağlık problemi, değişim programları kapsamında 
yurt dışında bulunma halleri dışında kamplara katılım 
icbarıdır. Aksi durumlarda bursluluk durumunuz Vakıfça  
değerlendirmeye alınacaktır. 
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Bazı derslere katılmamam mümkün mü? (Sadece 
Arapçaya gelsem)

Akademi ders programı bir bütün olup programın tamamına 
katılmanız gerekmektedir.

Sene içinde çok yoğunum sadece kampa katılsam 
olur mu?

Kamplarımız sene içerisinde devam eden ek ders 
programımızı destekler nitelikte olduğundan ders, kamp 
ayrımı yapılmamaktadır. 

Değişim programlarına katılırsam ne olur?

Erasmus ve Mevlana gibi Yurtdışı değişim programlarında  
bursluluk hakkınız dondurulur ve dönüşünüz halinde bilgi 
vermeniz kaydıyla aktif hale getirilir. 

Farabi gibi yurtiçi değişim programlarında ise gittiğiniz ilde 
burs programımız uygulanıyorsa bursluluğunuz Komisyonca 
değerlendirilir; burs programımızın olmadığı illerde 
bursluluğunuz sonlandırılır.

Kendi arzunuzla üniversiteler arası geçiş sağlamanız 
durumunda geçiş yaptığınız ilde program uygulanıyorsa 
bursluluk durumunuz Vakfımızca değerlendirilir 

Değişim programlarına katılım durumunda uygun görülen miktarda mali destek verilebilir.
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İkinci öğretim öğrencisiyim programa katılabilir 
miyim?

İkinci öğretim, yaygın ve ön lisans programlarında öğrenim 
gören öğrenciler programdan yararlanamamaktadır.  

Programdan nasıl ayrılabilirim?

Dilekçe marifetiyle talebinizi Türkiye Diyanet Vakfı Genel 
Müdürlüğüne iletmeniz halinde bursluluğunuz sonlandırılır.

Akademi bursluluk programlarında; başarısızlık veya 
disiplinsizlik nedeniyle bursluluğu sonlanan öğrenciler ilgili 
programa yeniden kabul edilemez.

Vakfımız burslusu öğrenciler Eğitim Koordinasyon 
Komisyonu’nun uygun görüşü alınmak kaydı ile öğrenim 
süreleri içinde en fazla iki yarı dönem okul kaydını 
dondurabilir, bu süre zarfında öğrencilere Vakıfça burssuz izin 
verilir, dondurma işleminin resmi olarak okul/fakülte/enstitü 
bazında yapılmış ve belgelenmiş olması gerekir.
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İLAHİYAT AKADEMİ HAKKINDA 
NE SÖYLEDİLER?

Zahide Elif Ataseven, 
Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi / 2. Sınıf

Türkiye Diyanet Vakfı İlahiyat Akademi 
Programının üç yıllık öğrencisiyim. Bu program 
benim için takviye derslerden ibaret bir 

eğitim programı değil öncelikle bunu ifade etmeliyim. Bu program 
dahilinde gerek yurtta gerek dışarıda edindiğim kazanımları ve 
benim için ne ifade ettiğini anlatmaya başlarken öncelikle bana 
kazandırdığı dostluklarla başlamalıyım. İlahiyat akademi programı 
dahilinde gittiğimiz kamplar, Türkiye’nin dört bir yanında ilahiyat 
fakültesinde okuyan arkadaşlarla derin dostluklar kurduğumuz sıcak 
ortamlar sağlıyor ve diğer ilahiyat fakültelerinde ne tür çalışmalar 
yapıldığından haberdar olmamızı sağlıyor. 

TDV’nin düzenlediği öğrenci sempozyumları da akademik yazım 
ve sunum yeterliliği kazanmamız adına çok faydalı olduğunu 
düşünüyorum. 

Abdullah Memiş
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Programda bulunan bir öğrencinin gelecek 
günlerinin ve eğitim hayatının düzen, istikrar, 
Kültürel ve özgüven konularında akademi 



18

hayatında göz ardı edilemeyecek bir düzeyde katkıyla karşılaşmakta. 
Bunun dışında kısa süredeki akademi hayatımda gördüğüm kadarıyla 
kişinin bu program aracılığıyla şahsi hayatına toplumsal ve eğitsel 
özgüven aşılaması, toplumdaki okuduğu ilahiyat statüsünün ne 
gibi niteliklere sahip olması gerektiğinin bilincini yapılan derslerde 
ve ara, yaz dönemlerde verilen eğitici konferanslarla daha iyi idrak 
edebilme fırsatı yakaladığı bariz görülebilmektedir. 

Gülsüm Atasoy 
Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi / 4. Sınıf

Programa başlarken sadece eğitim hayatıma 
katkı sağlayacağını düşünmüştüm. Bize okul 
derslerimizi destekleyecek eğitim vereceklerini 
söylemişlerdi. Lakin yurda geçince sadece ders 

olmadığını samimi bir aile ortamına geldiğimi fark ettim. İlahiyat 
akademi dersleri okul derslerimizi destekleyerek bizi bir adım öne 
çıkardı. Yaz kamplarındaki ilim ve tecrübe yönünden oldukça zengin 
konferanslar bize farklı bir deneyim kazandırdı. Böyle bir programın 
ilk mezunları olmanın onuru ve gururu içerisindeyim. Ben değil biz 
olmayı öğreten Türkiye Diyanet Vakfı Ailesine teşekkürü borç bilirim.

Betül Karadağ / Fadime Göçmen
K.Maraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi / 1. Sınıf

Bizler, ilim arayışı içinde dört bir yana giderken 
bizleri bir araya getirip bir grup oluşturup ve 
bizleri ilimle hemhâl edip harmanlayan TÜRKİYE 

DİYANET VAKFI çok önemli bir ihtiyaca cevaben oluşturduğu İlahiyat 
Akademi programı ile bizlerin geleceğe hazırlanması konusunda çok 
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büyük öncülük ediyor aslında. Gerçekleştirilen akademi gruplarının 
ders ve nizamının bizlere çok şey katacağını bilerek kesin ve kararlı 
adımlar ile gelecek nesillere ilmi aşılamaya doğru yol alıyoruz.

Kübra Ay, 
Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi  /1. Sınıf

İlahiyat Akademi programı bana derslere 
kuru bir bilgi olarak bakmaktansa hayatın her 
alanında faydalı olacağını anlamamı sağladı. 

Daha aktif ve hazır bir şekilde derse katılmanın yararlarını görmemi 
sağladı. Arapça konusunda unutmamıza fırsat vermeden istikrarlı 
bir şekilde Arapçaya olan ilgimi arttırdı. Az kişiyle verimli dersler 
almak bu programı daha çok sevmeme sebep oldu. Bu programda 
olmaktan mutluluk duyuyorum.

Borahan Kutlay
Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi / 3. Sınıf

İlahiyat Akademisi benim için üniversite 
hayatımın dönüm noktasını ifade ediyor. 
Vakfımızın sayesinde tanımadığımız insanların 
ben ve benim gibi birçok arkadaşımın elinden 

tutarak, hem barınma yardımı yaparak, hem de eğitim vererek 
geleceğimizi inşa ediyorlar. İlahiyat Akademisi demek samimiyet, 
ihlas, kardeşlik demektir. İlahiyat Akademisi demek görmediğin 
tanımadığın insanların gelecekte bu güzelim vatana hizmet etmek 
için hiçbir karşılık beklemeden sırf Allah rızasını gözeterek bizlerin 
eğitim hayatına destek olması demektir. Kısacası İlahiyat Akademisi 
demek şairin dediği gibi Asımın Neslini yetiştirmek demektir.
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