
ULUSLARARASI

İLAHİYAT LİSANSÜSTÜ
BURS PROGRAMI

"İNSANLIĞIN UMUDU OLMAK İÇİN"

BAŞVURU KILAVUZU



Türkiye Diyanet Vakfı 13 Mart 1975 tarihinde, Diyanet İşleri 
Başkanlığına yardımcı ve destek olmak amacıyla kurulan, 

kar amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşudur.

Din hizmetlerinin daha geniş kitlelere ulaşması ve dini 
hizmetlerde görev alacak insan kaynağının yetiştirilmesi 

gayesiyle yedi kıtada çalışmalar sürdürmektedir.
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EĞİTİM VE ÖĞRETİM FAALİYETLERİMİZ

“Türkiye Diyanet Vakfı, kurulduğu günden bu yana, köklü medeniyet mirasımızı 
idrak etmiş, ümmetin derdiyle dertlenen, özgüveni yüksek, alanında uzman bi-
reyler yetiştirmek için çalışıyor.”

Başarılı öğrencilere burs veren, yükseköğrenim öğrenci yurtları, öğrenci konuk 
evleri, kolej ve üniversite açan Vakfımız, Uluslararası Anadolu İmam Hatip Li-
sesi, Uluslararası İlahiyat Lisans ve Lisansüstü Programları gibi projelerle 112 
ülkeden öğrencilere Türkiye’de eğitim imkânı sunarak milletler arasında gönül 
köprüleri kurmaktadır.

Eğitim alanında sağladığı imkânlarla önemli bir boşluğu dolduran Vakfımız, fa-
aliyetlerini 48 yıllık tecrübesiyle ve birikimiyle sürdürmektedir.
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Önceliğimiz Eğitim
Yurt dışına yönelik sürdürülen faaliyetlerimiz çerçevesinde Azerbaycan, Kırgı-
zistan, Romanya, Bulgaristan, Pakistan, Bangladeş, Haiti, Moğolistan, Filistin, 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Afganistan, Tanzanya, Gürcistan ve Somali’de 
olmak üzere toplam 30 eğitim-öğretim kurumunda 10.079 öğrenci Vakfımız 
desteğiyle eğitimine devam etmektedir. Bu okullardan bugüne kadar 11.593 
öğrenci mezun edilmiştir.

Diyanet Bursları Programları, Vakfımızın eğitim faaliyetleri arasında önemli bir 
yere sahiptir. Bu çerçevede yurt dışından, 112 ülkeden, Türkiye’ye gelen ve 
eğitimlerini İmam Hatip Lisesi, İlahiyat Fakültelerinde lisans, yüksek lisans ve 
doktora düzeyinde sürdüren 3.092 öğrencimiz bulunmaktadır.

Amacımız dünya üzerinde, genel olarak eğitim ve öğretime ve özelde ise din 
eğitimine erişim imkânından mahrum Müslüman toplumlara bu imkânı sun-
maktır. Kuruluş amacımıza uygun olarak, dünyanın neresinde olursa olsun, 
Müslüman toplumların din eğitimini desteklemek ve gelişmesine katkı sağla-
maktır.
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PROGRAM AMACI

İlahiyat alanındaki lisansüstü burs programları öğrencinin bilimsel araştırma 
yöntemlerini kullanarak bilgiye erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değer-
lendirme yeteneğini kazanmasını sağlar. Öğrenciye bağımsız araştırma yapma, 
bilimsel problemleri, verileri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum 
yapma, analiz etme ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazan-
dırır.

İlmî çalışmanın mahiyeti ve gayesine ilişkin bakış açısı kazanmanın yanında, 
eleştirel düşünme ve yorumlama becerisi kazanmaya niyet eden aday öğren-
cilerin, İslam ilim ve düşünce geleneğiyle, bilimsel bilgiye dair bakış açısı, ilmî 
çalışma ahlâkı ve disipliniyle ileri düzeyde çağımızın problemlerine dair kuşatı-
cı ahlaki çözümler sunmak gayemizdir. Buna yönelik bursiyerlerimize verilecek 
eğitimler; lisansüstü eğitimlerinde ihtiyaç duyacakları metodoloji, araştırma, 
yazım ve sunum teknikleri gibi temel becerileri kazanmalarını sağlayacak uy-
gulamalı dersleri kapsamaktadır. Güz ve bahar dönemini kapsayacak olan bu 
dersler ve eğitimlerle rehberlik yapılarak gelişimlerine katkı sunulmaktadır.
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BURSLU ÖĞRENCİLERE 
SUNULAN İMKÂNLAR

  12 ay boyunca aylık nakit burs desteği verilmektedir.

  Türkiye Diyanet Vakfı yurtlarında ücretsiz barınma talebinde bulunan ve 
barınma talebi kabul edilen öğrencilerin nakit burslarından %30 kesinti ya-
pılmaktadır.

  Sağlık Sigortası / Sağlık Gideri ücretleri Türkiye Diyanet Vakfı  tarafından 
karşılanmaktadır. 

  Eğitim harç ödemeleri ve ikamet harçları Türkiye Diyanet Vakfı tarafından 
karşılanmaktadır. 

  Türkiye’ye ilk gelişlerinde ve eğitim gördüğü programdan mezun olmaları-
nın ardından ülkelerine son dönüşlerinde ulaşım masrafları Türkiye Diyanet 
Vakfı tarafından karşılanmaktadır. 
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Lisansüstü eğitimlerinde ihtiyaç duyacakları metodoloji, araştırma, yazım ve 
sunum teknikleri gibi temel becerileri kazanmalarını sağlayacak uygulamalı 
dersler sunulmaktadır. Bu kapsamda;

Yabancı Dil Çalışmaları
Burs programı kapsamında Arapça ve İngilizce dillerinde akademik çalışmala-
rın verimliliğini arttırmak amacıyla dil çalışmaları grubu oluşturulacaktır.

Seminerler
Seminerler, araştırmacıların teorik/metodolojik bilgi ve becerilerinin geliştiril-
mesini amacıyla planlanmıştır. Bahar ve güz dönemi olmak üzere tüm yıla ya-
yılarak 24 hafta olarak gerçekleştirilecektir.

Akademik Metin Üretim Çalışmaları
Akademik metin üretim çalışmaları kapsamında makale, kitap tanıtımı, tebliğ 
ve bülten gibi farklı türden metinlerin yazımına dair uygulama yaptırılması he-
deflenmektedir.

İlim Dalı İhtisas Çalışmaları
Bursiyerlerimizin lisansüstü çalışma yaptığı alanda yetkinliklerinin arttırılması 
amacıyla alanın güncel ve temel problemlerini, meselelerini vb. konuları üze-
rinde ihtisas gruplarında alanın hocaları ile çalışma yapacaklardır.
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BAŞVURULARDA 
DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Başvuru kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. http://dbys.tdv.org adresindeki Di-
yanet Bursları Yönetim Sistemi’ne üyeliğinizi tamamlayınız. İsminizi ve soy is-
minizi pasaport veya ID kartınızda yazıldığı şekilde yazınız. Lakap veya ünvan 
kullanmayınız. Daha sonra şu adımları takip ediniz:

1. Profil resminizi yükleyiniz.

2. Aile Bilgileri’ni tamamlayınız.

3. İletişim Bilgileri’ni tamamlayınız.(İletişim 
bilgilerinizin güncel ve doğru olması burslu-
lukla ilgili sonuçların sağlıklı bir şekilde size 
bildirilmesi için önemlidir.)

4. Sağlık Bilgileri’ni tamamlayınız.

5. Eğitim Bilgileri’ni tamamlayınız.

6. Dil Bigileri’ni tamamlayınız.

7. Referans Bilgileri’ni tamamlayınız.

(Yukarıda belirtilen bilgilerin yanlış veya eksik 
olması durumunda buşvurunuz geçersiz sayı-
lacaktır.)

Bu aşamaları tamamladıktan sonra size uygun 
burs programına; zamanında başvuru yapınız. 

Başvurunuzun başarılı bir şekilde alındığını doğrulamak için “Başvurularım” 
menüsünü kontrol ediniz.
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YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BAŞVURU KOŞULLARI

• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmamak, (Uluslararası İlahiyat Programı me-
zunları kapsam dışındadır. Bu kapsamdaki öğrenciler başvurularını T.C. uyruğu 
dışındaki kimlik bilgileri ile yapması gerekir.)

• 01.01.1993 yılından sonra doğmuş olmak.

• Lisans mezuniyeti ile Yüksek Lisansa kabul edilmesi arasında öğrenimine 2 yıl-
dan fazla ara vermemiş olmak.

• Lisans bitirme tezinin bulunması, (Mezun olduğu üniversitenin mezuniyet 
tezi programı bulunuyor ise)

• İlahiyat, İslami İlimler veya eş değer bir programdan mezun olmuş veya 2023 
yılı Temmuz ayı itibariyle mezun olabilecek durumda olmak.

• Türkiye’de öğrenim görmesine engel olacak bir sağlık sorunu olmamak.

• Önceki öğrenimleri süresince disiplin cezası almamış ve hüküm giymemiş ol-
mak.

• Eğitimini Türkiye dışında tamamlayan öğrencilerin uluslararası geçerliliği olan 
herhangi bir dil belgesine sahip olması, (İngilizce için: TOEFL, IELTS, CPE, CAE, 
iBT ve PTE / Almanca için: TestDaF, DSD II, TELC Deutsch ve Goethe Institute 
/  Fransızca için : DELF & DALF / İtalyanca için: CELI /  İspanyolca için: DELE /  
Rusça için: TORFL / Arapça için: ALPT)

• Eğitimini Türkiye’de tamamlamış veya 2023 yılı Temmuz ayı itibariyle mezun 
olabilecek durumda olan uluslararası öğrenciler için; ÖSYM tarafından düzen-
lenen YDS/YÖKDİL (İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, 
Arapça vb.) sınavlarından asgari 50 puan almış olmak.

• Eğitimini Türkiye’de tamamlamış veya 2023 yılı Temmuz ayı itibariyle mezun 
olabilecek durumda olan uluslararası öğrenciler için; tercihen ÖSYM tarafından 
düzenlenen ALES’ten asgari 55 puan almış olmak.

• Tercihen uluslararası geçerliliği olan (makale, araştırma, proje vb.) yayın/ya-
yınlarının olması.



DOKTORA PROGRAMI BAŞVURU KOŞULLARI

• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmamak, (Uluslararası İlahiyat Programı me-
zunları kapsam dışındadır. Bu kapsamdaki öğrenciler başvurularını T.C. uyruğu 
dışındaki kimlik bilgileri ile yapması gerekir.)

• 01.01.1988 yılından sonra doğmuş olmak.

• Yüksek Lisans ile doktora eğitimine kabul edilmesi arasında öğrenimine 2 yıl-
dan fazla ara vermemiş olmak.

• Yüksek Lisans bitirme tezinin bulunması. 

• İlahiyat, İslami İlimler veya eş değer bir programdan mezun olmuş veya 2023 
yılı Temmuz ayı itibariyle mezun olabilecek durumda olmak. 

• Türkiye’de öğrenim görmesine engel olacak bir sağlık sorunu olmamak. 

• Önceki öğrenimleri süresince disiplin cezası almamış ve hüküm giymemiş ol-
mak. 

• Eğitimini Türkiye dışında tamamlayan öğrencilerin uluslararası geçerliliği olan 
herhangi bir dil belgesine sahip olması, (İngilizce için: TOEFL, IELTS, CPE, CAE, 
iBT ve PTE / Almanca için: TestDaF, DSD II, TELC Deutsch ve Goethe Institute /  
Fransızca için : DELF & DALF / İtalyanca için: CELI / İspanyolca için: DELE /  Rusça 
için: TORFL / Arapça için: ALPT)

• Eğitimini Türkiye’de tamamlamış veya 2023 yılı Temmuz ayı itibariyle mezun 
olabilecek durumda olan uluslararası öğrenciler için; ÖSYM tarafından düzen-
lenen YDS/YÖKDİL (İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, 
Arapça vb.) sınavlarından asgari 50 puan almış olmak.

• Eğitimini Türkiye’de tamamlamış veya 2023 yılı Temmuz ayı itibariyle mezun 
olabilecek durumda olan uluslararası öğrenciler için; tercihen ÖSYM tarafından 
düzenlenen ALES’ten asgari 55 puan almış olmak.

• Tercihen uluslararası geçerliliği olan (makale, araştırma, proje vb.) yayın/ya-
yınlarının olması.
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Başvuruların Değerlendirilmesi ve Mülakat Süreci

Başvurular belge ve bilgi kontrolleri yapılarak ön değerlendirme süreci tamam-

lanır. Daha sonra uygun görülen adaylar, kendi ülkelerinde yapılacak yüz yüze 

mülakatlara davet edilir. Mülakatlarda adaylar, şu alanlara göre değerlendiril-

mektedir;

  Kur’an-ı Kerim’i okuma ve tecvit bilgisi

  Temel dini bilgiler (İtikat, ibadet, siyer- ahlak)

  Genel kültür

  Kendini ifade yeteneği

  Tercih bilinci

 Alan Bilgisi

  Özel yetenekler

  Dil becerileri

Mülakat Merkezleri

Mülakatlar, başta Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilikleri olmak üzere Türkiye Di-

yanet Vakfı tarafından belirlenen merkezlerde yapılmaktadır.
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MÜLAKAT SONUÇLARININ İLAN EDİLMESİ VE 
BURSLULUĞA KABUL SÜRECİ

Yapılan mülakatlar sonucunda Diyanet Bursları’na kabul edilen öğrencilere; 
vize, Türkiye’ye intikal ve eğitim kurumuna kayıt ile ilgili e-posta bildirimleri 
gönderilir.

Bu aşamada öğrencilerin e-postalarını düzenli olarak kontrol etmeleri ge-
rekmektedir.

Not: 

1. Öğrenciler yerleştirildiği üniversite ve bölüme göre 1 yıl bilimsel hazırlık 
eğitimi alabilir.

2. Burs programına kabul edilen öğrenciler Türkiye’ye gelmeden önce burs 
şartlarına ve disiplin kurallarına uyacaklarına dair bir taahhütname imzala-
yacaklardır.

• Burs programına kabul edilen öğrenciler Ankara, Bursa, İstanbul, Konya veya 

Kayseri ilerinde bulunan aşağıdaki Devlet üniversitelerden birine yerleştirilmek-

tedir. 

I. Ankara Üniversitesi 

II. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

III. İstanbul Üniversitesi,

IV. Marmara Üniversitesi,

V. 29 Mayıs Üniversitesi,

VI. Bursa Uludağ Üniversitesi,

VII. Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi

VIII. Kayseri Erciyes Üniversitesi



diyanetburslari.tdv.org

egitim@tdv.org
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