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FAALİYET RAPORU



Vakfımız, 1994 yılında imam hatipler liseleri mezun ve mensupları adına imam hatipliliğe gönül 
vermiş bir grup kardeşimiz tarafından bu büyük camianın hadimi olmak üzere kurulmuştur. İmam 
hatipli olmanın sadece aynı okulun mensubu olmaktan çok daha fazla anlam ifade ettiğinin farkında 
olarak hayatiyetini sürdürmektedir.

Kuruluşundan bu yana tüm insanlığın barış ve huzuruna destek vererek, dünyada insanlar ile inanç 
değerleri arasındaki engellerin kaldırılmasına vesile olacak, inançlı insanların ise hangi inançtan 
olursa olsun özgürce inançl rının gereğini yaşayabildikleri bir dünyaya kavuşmalarına katkı üretecek 
bir vizyonla projeler üretmekte ve şartların el verdiği ölçüde bu projelerini hayata geçirmektedir. 

Eğitim sistemimiz ve bu sistem içerisinde din eğitimi, toplumun sosyal değerlerinde ihtiyaç duyduğu 
gelişimi, imam hatipli profilinin objektif unsurlara dayanan tanınmışlığının artırılması ve bu profilin 
donanımlarının geliştirilmesi gibi konulara dair bilgi, düşünce ve strateji üretmek, gayesinden sap-
madan faaliyetlerini sürdüren TİMAV;

İmam hatipliliğin; günlük koşuşturmacaların, günlük heveslerin, anlık hazların, çıkar kavgalarının, ikbal hesaplarının ötesinde bir misyonun sancaktarlığı 
olduğu, İmam hatipliliğin; gün gelip durun kalabalıklar bu sokak çıkmaz sokak diyebilme ve zalimin zulmüyle hesaplaşma, manevi değerlere el ve dil 
uzatanlara, insani değerlere sadık kalarak mücadele etme misyonunu gönüllü üstlenmek olduğu,

İmam Hatipliliğin; her dönemde ve şartta mazlumun yanında zalimin karşısında olmaya çalışmak olduğu,

İmam Hatipliliğin; hakkı hak bilip ona sarılmak, batılı batıl bilip ondan uzaklaşmak ve batıl olan her ne ise onunla mücadeleyi vazife bilmek olduğu,

İmam Hatipliliğin; İthal ahlaki değerleri, köksüz medeniyetleri değil; yüksek ahlaki değerleri ve ensar-muhacir kardeşliği örneğini doğurmuş bir mede-
niyetin temsilcisi olduğu,

İmam Hatipliliğin; dünya nimetleri ile ahiret hayatı arasındaki bağı doğru kurabilmek adına hepimiz için büyük birer vesile olduğu,

İmam Hatipliliğin; sadece kendi mensuplarının değil, tüm dünya insanlığının huzur ve barışının korunması amacıyla yapılan tüm çalışmaların her zaman 
gönüllüsü ve en aktif doğal görevlisi bilincinde yaşamak olduğu,

İmam Hatipliliğin; İmam Hatiplilik veya bu aidiyeti doğuran okulların birer amaç değil, yaratılış gayesine hizmet etmenin iyi ve güzel birer vesilesi olduğu 
gerçeğinin farkında olarak faaliyetlerini aşk ve heyecanla sürdürmektedir.

Türkiye İmam Hatipliler Vakfı, işte bu aşk ve heyecanla faaliyetlerini sürdürürken; sadece İmam Hatip Lisesi mezunlarının ihtiyaç ve sorunlarıyla sınırlı 
kalmamış, öğrenci veya mezun fark etmeksizin gençliğimizin tamamının sorun ve ihtiyaçlarını ilgisi alanına dahil etmiştir. Diğer taraftan sadece sorunlara 
odaklanmış reaksiyoner bir yaklaşımdan öte din eğitimi ve inanç özgürlüklerinin önündeki engellerin kalktığı bu dönemde geleceği inşa edecek aksiyonlar 
geliştirmenin gerekliliğine olan inançla çalışmaktadır.

Yaratılanı yaratıcısının yüceliğinden aldığı manevi kuvvet ve hoşgörü ile seven ve savunan insanların bir araya geldiği tüm organizasyonları ve insanları Hz. 
Adem (a.s.)’dan gelen kardeşleri gören Türkiye İmam Hatipliler Vakfı olarak, dünü bu günle, bu günü yarınla güçlü bağlarla örerek gelecek nesillerimizin 
hayatında daha güçlü bir organizasyon olarak var olmayı Allah’tan niyaz ediyoruz.

TÜRKİYE İMAM HATİPLİLER VAKFI

Ecevit ÖKSÜZ
Genel Başkan
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2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı birinci dönem TEOG (Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş) sınavında tüm soruları doğru cevap-
layarak tam puan almaya hak kazanan Konya’da bulunan Mehmet Nuri Küçükköylü İHO öğrencisi Osman Kart ve 23 Nisan İHO 
öğrencileri Ahmet Enes Selek ve Muhammet Behlül Açıkgöz vakfımız tarafından 18.01.2017 tarihinde vakıf genel merkezimizde 
İl Milli Eğitim Müdürü Mukadder Gürsoy ve merkez ilçe milli eğitim müdürleri, öğrenciler ve aileleri, okul idarecileri ve Konya 
İmam Hatip Okulları Platformu yetkililerinin katılımıyla ödüllendirilmiş ve söz konusu tören basın bülteni yoluyla kamuoyu ile 
paylaşılmıştır.

2017 TEOG ÖDÜL TÖRENİ
27-28 Ocak 2017 tarihlerinde Din Öğretiminde Kalite Çlıştaylarımızın üçüncüsü olan “İmam Hatiplerde Mesleki Müfredat ve 
Program Çeşitliliği Çalıştayı”mız Selçuklu Belediyesi işbirliğiyle Novotel’de gerçekleştirilmiştir. 25 farklı ilden 100’ün üzerin-
de İmam Hatip Ortaokulu ve İmam Hatip Lisesi öğretmen ve idarecilerinin yanısıra akademisyenler ve sivil toplum kuruluşu 
temsilcilerinin katıldığı çalıştayda; İmam Hatiplerde müfredat içerikleri sorunlar ve çözüm önerilerine ilişkin teklifler 2 gün 
boyunca 4 farklı salonda toplam 20 oturum şeklinde istişare edildi. Çalıştayın sonuç raporu başta Milli Eğitim Bakanı İsmet 
Yılmaz olmak üzere, MEB Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Prof. Dr. Alpaslan Durmuş ve MEB Din 
Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz ile bizzat paylaşılarak, müfredat çalışmalarında dikkate alınması sağlanmıştır.

İMAM HATİPLERDE MESLEKİ MÜFREDAT VE PROGRAM ÇEŞİTLİLİĞİ ÇALIŞTAYI



25 Şubat 2017 tarihinde gerçekleştirilen 11. Olağan Genel Kurul Toplantımız öncesi Genel Kurul üyelerimiz bizzat ziyaret edile-
rek genel kurul süreci hakkında bilgilendirilmiş, ayrıca kendilerine Genel Kurul Üyelik Beratı ve vakfımızın yayınlarından oluşan 
kitap seti takdim edilmiştir.

GENEL KURUL ÜYE ZİYARETLERİ
Ortaokul ve liselerde seçmeli ders sürecinin başlamasıyla birlikte 21 Şubat 2017 tarihinde, vakfımızın mutat bir faaliyeti olarak 
Genel Başkanımız Ecevit Öksüz imzasıyla Temel Dini Bilgiler, Kur’an-ı Kerim, Siyer ve Arapça derslerinin seçilmesi konusunda 
öğrenci ve velilere çağrıda bulunan bir basın bülteni kamuoyu ile paylaşılmış, konuyla ilgili hazırladığımız afişler sosyal medya 
hesaplarımızdan paylaşılarak söz konusu derslerin seçilmesi teşvik edilmiştir.

SEÇMELİ DERS ÇAĞRISI - 2017



11. Olağan Genel Kurul Toplantımız, 25 Şubat 2017 Cumartesi günü saat 09.30’da MÜSİAD Konya Şubesi Konferans Salonu’nda 
yapılmış, 12. Merkez Yönetim Kurulumuz teşekkül ederek, Prof. Dr. Muhiddin Okumuşlar Genel Başkan Yardımcısı, Mustafa Ka-
vuş Genel Sekreter ve Ahmet Fatih Özboyacı ise Muhasip olarak görevlendirilmiş, yönetim kurulumuz çalışmalarına başlamıştır.

11. OLAĞAN GENEL KURUL
Genel Kurul sonrası oluşan 12. Merkez Yönetim Kurulu üyelerimiz ile 25-26 Mart 2017 tarihlerinde Alanya-Bera Otel’de; önü-
müzdeki süreçte yönetim kurulumuzun çalışma usûl ve esaslarını belirlemek ve vakfımız faaliyetlerini istişare etmek üzere 
“Strateji Toplantısı” icra edilmiştir.

2017 YILI STRATEJİ TOPLANTISI



Kültür Bakanlığı tarafından 03-05 Mart 2017 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen ve vakfımızın da davetli olduğu, kültür ve 
sanat alanlarındaki sorunlar ve çözüm önerilerinin görüşüldüğü, kültür politikaları, kültür diplomasisi, kültür ekonomisi, kültür 
varlıkları ve arkeoloji, sahne sanatları, sinema-televizyon, müzik, görsel sanatlar, dil ve edebiyat, yayın ve kütüphanecilik, med-
ya ve kültür, çocuk ve kültür, mimari ve kültür, şehir ve kültür, yerel yönetimler ve kültür, yurtdışı Türkler ve kültür, aile ve kültür 
konularının ele alındığı 3. Milli Kültür Şurası’na vakfımızı temsilen Genel Başkanımız Ecevit Öksüz katılmıştır.

MİLLİ KÜLTÜR ŞURASI
29 Mart 2017 tarihinde İmam Hatip Okulları Konya Platformu’nun tertip ettiği, Konya merkez ve taşra ilçelerde bulunan İHO ve 
İHL Okul Aile Birliklerinin katıldığı istişare toplantısı, vakfımızın ev sahipliğinde Nov Otel’de gerçekleştirilmiştir.

İMAM HATİP OKULLARI PLATFORMU OKUL AİLE BİRLİĞİ TOPLANTISI



Yönetim kurulumuzun çalışma ilkeleri ve prensipleri başlığı altında gerçekleştirdiği istişareler sonucunda vakfımızın kurumsal 
yapısını güçlendirmek, faaliyet alanlarımızı güçlendirmek ve geliştirmek, yönetim kurulu içerisinde fonksiyonel görev paylaşım-
larını daha aktif hale getirmek, faaliyetlerimizde uzmanlık alanları oluşturmak ve geliştirmek vb. amaçlarla yönetim kurulumuz 
arasında Eğitim ve Akademi, Mail İşler, Teşkilatlanma, İletişim ve Organizasyon, İmam Hatip Okulları Koordinasyon, Kültür Sa-
nat, Gençlik ve Spor ve Proje Geliştirme komisyonları kurulmuştur.

KOMİSYON FAALİYETLERİ
Ülkemizde 16 Nisan 2017 tarihinde gerçekleşen ve 18 anayasa maddesinde değişiklik öngören referandumla ilgili olarak vak-
fımızın tercihini ortaya koyan ve neden “Evet” dediğimizi izah eden bir basın bülteni kamuoyu ile paylaşılmış ve ayrıca konuyla 
ilgili afişler hazırlatılarak sosyal medya yoluyla yayınlanmıştır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne yönelik gerçekleştirilmiş 
olan referandum sonuçlarını değerlendiren bir basın bülteni ise 17 Nisan 2017 tarihinde kaleme alınarak, Genel Başkanımız 
Ecevit Öksüz imzasıyla kamuoyu ile paylaşılmıştır.

REFERANDUM ÇAĞRISI



Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim Kültür ve Araştırma Genel Müdürlüğü tarafından, tüm yayın ve basım hakları vakfımıza ait 
“İmam Hatip Nesli’nden Kardeşlik Hikâyeleri”, “İmam Hatip Nesli’nden Serbest Hikâyeler” ve “Tel Dolap-İmam Hatip Nesli’nden” 
isimli kitaplarımız bakanlık tarafından basılarak öğrencilere dağıtılmıştır.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI KİTAP BASIMI
İnönü Üniversitesi öncülüğünde 27-29 Nisan 2017 tarihlerinde Malatya’da düzenlenen “Geleceğin İnşasında İmam Hatip Okul-
ları Uluslararası Sempozyumu”na üniversiteden gelen talep üzerine ortak olunarak, şubemizden sağlanan katılımın yanısıra 
sempozyuma ilgili tarihte vakıf genel merkezimiz adına da katılım sağlanmış, İLHAM hocalarımızın sempozyuma katılımları 
teşvik edilmiştir.

GELECEĞİN İNŞASINDA İMAM HATİP OKULLARI SEMPOZYUMU - MALATYA



Vakfımızın geleneksel faaliyetlerinden biri olarak “3. Uluslararası Dini Araştırmalar ve Küresel Barış Sempozyumu”muz, 17-22 
Mayıs 2017 tarihleri arasında İspanya’nın Sevilla şehrinde Medeniyet ve Birlikte Yaşama Kültürü temasıyla gerçekleştirilmiştir. 
Sempozyum 4 ayrı salonda 18 oturumda, İspanya, Amerika, Kanada, İngiltere, Almanya, Portekiz ve Türkiye’den akademisyen, 
öğretmen ve öğrencilerden oluşan 100’ün üzerinde katılımcı ile gerçekleştirilmiştir.

3. ULUSLARASI DİNİ ARAŞTIRMALAR VE KÜRESEL BARIŞ SEMPOZYUMU - İSPANYA

"MEDENİYET VE BİRLİKTE YAŞAMA KÜLTÜRÜ"

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) İlahiyat Fakültesi yönetimi ve hocaları ile geleneksel iftar programımız 20 Haziran 2017 
tarihinde NEÜ Eğitim Fakültesi’nde Havuzbaşı Restoran’da vakfımızın organizasyonu ve yönetim kurulumuzun da katılımı ile 
gerçekleştirilmiştir.

İFTAR PROGRAMI - 2017



2015 ve 2016 yıllarında vakfımız tarafından İlim Yayma Cemiyeti (İYC)’nin ev sahipliğinde Tahir Büyükkörükçü AİHL’den ve İs-
tanbul Fatih Sultan Mehmet AİHL’den öğrencilerin katılımıyla 6 haftalık programlar dahilinde gerçekleştirilen “Arapça Köyü”nün 
üçüncüsü 03.07.2017-11.08.2017 tarihleri arasında Tahir Büyükkörükçü AİHL’den 32 öğrenci, İstanbul Fatih Sultan Mehmet 
AİHL’den 32 öğrenci olmak üzere 64 öğrenci ile İYC Fahri Kulu İlahiyat Yurdu ve NEÜ İlahiyat Fakültesi’nde yapılmıştır.

ARAPÇA KÖYÜ - 2017
Tahir Büyükkörükçü AİHL’de 2014-2015 eğitim-öğretim yılında başlatmış ve 2015-2016 ve 2016-2017 eğitim öğretim yılların-
da devam ettirmiş olduğumuz burs uygulaması 2017-2018 yılında da burs miktarı değiştirilmeksizin devam etmiş; 2017-2018 
eğitim öğretim yılında yeni kayıt yaptıracak öğrencilere geçtiğimiz yıllarda da olduğu gibi en yüksek puanla tercihte bulunan 
ilk 9 öğrenciye burs verilmesi uygulamasın devam edilmiştir.
Yine Muhammed Hamdi Yazır İmam Hatip Ortaokulu ve Mümtaz Koru İmam Hatip Ortaokulu’nun vakfımıza iletilen talepler 
üzerine söz konusu okullarda okul idarelerinin belirlediği çerçevede akademik başarıyı artırmak ve İmam Hatiplilik ruhunu 
geliştirmek amacıyla vakfımızın bursa faaliyetleri devam ettirilmiştir.

BURSLAR ÇALIŞMALARIMIZ - 2017



Üyesi bulunduğumuz Milli İrade Platformu’nun 14 Temmuz 2017 tarihinde 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili İstanbul’da düzen-
lediği basın toplantısı ve etkinliğe vakfımızı temsilen Genel Başkanımız Ecevit Öksüz katılmışlardır.

MİLLİ İRADE PLATFORMU 15 TEMMUZ BASIN AÇIKLAMASI
İmam Hatip Ortaokulu ve İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden bir grup öğrencimiz ile 31 Temmuz-25 Ağustos tarihleri arasında 
4 hafta sürmek üzere “Sanat Atölyesi” adıyla, tezhip ön eğitimi nitelikli, geleneksel İslam sanatlarına giriş hüviyetinde bir kurs 
prototip olarak uygulanmış, projeden alınan sonuç değerlendirilerek gelecek yıllarda projenin devam etmesine karar verilmiş-
tir.

TEZHİP KURSU



6. Geleneksel Hikâye Yarışması ödül törenimiz 19 Eylül 2017 tarihinde geniş bir katılımla Mevlana Kültür Merkezi Sultan Ve-
led Salonu’nda Bekir Develi beyin sunumuyla yapılmış, program KONTV’den canlı olarak yayınlanmış, ilk 3 hikayenin kısa filmi 
çekilerek törende yayınlanmış ve ilk sekize giren öğrencilerle Konya merkez ve taşra ilçelerde bulunan 58 İHL’nin 2016-2017 
yılı birincilerinin plaket ve ödülleri takdim edilmiştir. Ayrıca geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi, yarışmaya katılan eserlerden ilk 25 
hikâye kitaplaştırılarak baskısı yapılmış ve kitap ödül törenimizde katılımcılara dağıtılmıştır.

6. GELENEKSEL HİKAYE YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ
Konya merkezde bulunan İHL’leri en yüksek puanla, birincilikle tercih eden öğrenciler okulun ikinci haftasında Pazartesi günü 
(25 Eylül 2017 Pazartesi) bayrak töreninde yönetim kurulu üyelerimiz tarafından bizzat okullarında ziyaret edilerek vakfımızın 
yayınları, çeyrek altın ve plaket ile ödüllendirilmişlerdir.

İHL TEOG BİRİNCİLERİ ÖDÜLLENDİRME



Vakfımızın faal olarak çalışan Malatya Şubesi’ne ek olarak, 5737 Sayılı Vakıflar Kanunu’nun 5. maddesi gereğince açılış beyan-
namesi verilerek Şanlıurfa şubemizin açılış işlemleri tamamlamış ve aktif ikin şubemiz olarak Şanlıurfa şubemiz çalışmalarına 
başlamıştır.

ŞANLIURFA ŞUBE AÇILIŞI
Eğitim Komisyonumuzun önerisi dâhilinde, “İLHAM Okul” projemiz okulların açılması ile birlikte yaklaşık 150 öğrenci ile baş-
lamış, İLHAM Okul için bir koordinatör belirlenerek, koordinatör ve proje ekibimiz eliyle İHL ve İHO’lardan öğrenciler seçilmiş, 
ders programı, ders ve seminer, sosyal ve kültürel etkinlik içerikleri eğitim komisyonumuz tarafından belirlenerek “İLHAM Okul” 
derslerimiz 2017 yılında da devam ettirilmiştir.

İLHAM OKUL 2017-2018



Konya merkez ilçeler Karatay, Meram ve Selçuklu’da bulunan 70 İmam Hatip Ortaokulu, bölgesel olarak planlanarak yönetim 
kurulu üyelerimiz tarafından ziyaret edilmiş, ziyaretlerde okul müdürleri adına hazırlanan “teşekkür belgesi” ve vakfımızın ya-
yınlarından oluşan hediye seti takdim edilmiştir.

İMAM HATİP ORTAOKULU ZİYARETLERİ VE TEŞEKKÜR BELGESİ TAKDİMİ

Vakfımızın genel merkez binasının yürüttüğümüz eğitim faaliyetleri için yetersiz kalması dolayısıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı 
ile GPDP-2016/II kapsamında yürütülen “Geleceğin Yazarları Buluşuyor-3” projesi kapsamında, Şükran Mahallesi Başaralı Cad-
desi No: 19 Hotamışlı İşhanı 4. Kat adresinde bulunan 401-402-403-404-40-409-407 nolu ofisler toplu bir şekilde kiralanmış-
tır. Bu binalar, modern eğitim sistemleri ve sınıf malzemeleri ile tefriş edilmiştir.

İLHAM EK DERSLİKLER (HOTAMIŞLI İŞHANI)



Söz konusu binanın kiralanmasını müteakip “Geleceğin Yazarları Buluşuyor-3” projemiz usta yazarların eğitimci olarak katılı-
mıyla Konya merkezde bulunan İHL’lerden seçilen yazarlığa yetenekli 60 öğrencimiz ile eğitimlerine başlamıştır.

GELECEĞİN YAZARLARI - 3
Yüksek Din Eğitimi Programları Kalite Değerlendirme Akreditasyon Derneği (DEKAD) tarafından 26-28 Ekim 2017 tarihlerinde 
düzenlenen “1. Din Eğitimi Kongresi”ne Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Darıca Beledi-
yesi’nin yanısıra vakfımız da ortak olmuş ve kongre ilgili tarihlerde gerçekleştirilmiştir.

1. DİN EĞİTİMİ KONGRESİ - DARICA



İDSB tarafından 09-10 Aralık 2017 tarihinde İstanbul Yenikapı Fuar Merkezi’nde düzenlenen “2. Uluslararası STK Fuarı”na İmam 
Hatipler ve vakfımız adına lobi faaliyetlerimize katkı sağlamak, STK’lar arasında işbirliğini artırmak amacıyla vakfımız da ka-
tılmış, fuarda açılan standımızda Genel Başkanımız Ecevit Öksüz ve Genel Başkan Yardımcımız Ecevit Öksüz’ün yanısıra Genel 
Müdürümüz Sami Bayrakcı misafirlerimiz ağırlamışlardır.

İDSB 2. ULUSLARARASI STK FUARI
Gençlik ve Spor Bakanlığı’na İLHAM Okul projemizdeki lise öğrencilerimiz ve İLHAM Okumaları kapsamındaki üniversite öğren-
cilerimiz için yaptığımız kamp taleplerine gelen olumlu cevap üzerine 23-27 Ocak 2018 tarihleri arasında 150 erkek öğrenci 
ile, 04-08.02.2018 tarihleri arasında ise 200 kız öğrenci ile Kırşehir-Kaman Ahi Evran Gençlik Kampı’nda kamp organizasyonu 
yapılarak, Gençlik Komisyonumuz, yönetim kurulumuz ve hocalarımızın katılımlarıyla kamplarımız gerçekleştirilmiştir. Ocak ay 
sonu ve Şubat ayı başında gerçekleştirdiğimiz gençlik kamplarıyla ilgili kaleme alınan basın bülteni Gençlik ve Spor Komisyonu 
Başkanımız Ahmet Fatih Özboyacı imzasıyla 22 Şubat 2018 tarihinde kamuoyu ile paylaşılmıştır.

İLHAM ALIYORUZ 2018 KIŞ KAMPI



Vakfımız bünyesinde 2011 yılından beri genişleyerek devam eden İlim ve Hikmet Araştırma Merkezi (İLHAM) eğitim çalışmala-
rına ebru, hat, tezhip, resim ve minyatür gibi sanat dersleri de dâhil edilerek sanat atölyelerimiz İHO ve İHL öğrencilerimiz ile 
lisans ve lisansüstü öğrencilerimize hizmet vermeye başlamıştır.

SANAT ATÖLYELERİ
2018-2019 eğitim-öğretim yılı için seçmeli ders süreçlerinin başlaması ile birlikte geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi sosyal medya 
görselleri hazırlanarak ilgili mecralarda Kur’an-ı Kerim, Temel Dini Bilgiler, Hz. Muhammed’in Hayatı ve Arapça derslerini seçme 
konusunda gerekli özendirici çalışmalar yapılmıştır. Seçmeli ders sürecinde velilere çağrıda bulunan bir basın bülteni de kaleme 
alınarak, Genel Başkan Yardımcımız ve Eğitim Komisyonu Başkanımız Prof. Dr. Muhiddin Okumuşlar imzasıyla 20 Şubat 2018 
tarihinde kamuoyu ile paylaşılmıştır.

SEÇMELİ DERS ÇAĞRISI - 2018



6. Geleneksel Hikâye Yarışması’nda ilk 25’e giren eserlerden oluşan “Bağla(n)ma” kitabımız vakfımız adına yürüttüğümüz lobi 
faaliyetleri kapsamında, ülke genelindeki 1500'ün üzerinde İmam Hatip Lisesi'ne gönderildiği gibi, kaleme alınan ve vakfımızı 
ve yarışmayı anlatan bir mektupla birlikte milletvekillerine de gönderilmiştir.

6. GELENEKSEL HİKAYE YARIŞMASI KİTAPLARI TÜM TÜRKİYE'DE
Vakfımız öncülüğünde Selçuk Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Balıkesir 
Üniversitesi, Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi ve Kazakistan al-Farab Ulusal Üniversitesi ortaklığıyla 11-14 
Mayıs 2018 tarihleri arasında Kazakistan’da geleneksel “4. Uluslararası Dini Araştırmalar ve Küresel Barış Sempozyumu”muz 
gerçekleştirilmiştir.

3. ULUSLARASI DİNİ ARAŞTIRMALAR VE KÜRESEL BARIŞ SEMPOZYUMU - KAZAKİSTAN



Vakfımızın 2018 yılı projeksiyonunu istişare etmek üzere yönetim kurulumuzun katılımıyla 21-23 Nisan 2018 tarihlerinde Ma-
navgat’ta Strateji Toplantısı icra edilmiştir.

STRATEJİ TOPLANTISI - 2018
Tahir Büyükkörükçü AİHL’de 5 yıldır devam eden burs çalışmamız 2018-2019 eğitim-öğretim yılında da devam ettirilmiş, yine 
Çayırbağı Hafız İHO, Mümtaz Koru İHO, Muhammed Hamdi Yazır İHO Ömer-Cemile Güler İHO ve Ömer Dinçer Kız AİHL’den gelen 
burs talepleri karşılanmış, yıllık 150.000 TL’lik bir burs bütçesi oluşturularak İmam Hatip Okullarımızda ihtiyaç sahibi öğrenci-
lerimiz desteklenmeye devam edilmiştir.

BURS ÇALIŞMALARI  - 2018



Şehrimizde eğitim-öğretime devam eden Mevlana Uluslararası AİHL öğrencileriyle 08 Haziran 2018 tarihinde yönetim kuru-
lumuz buluşarak yapılan iftar sonrası öğrencilerle sohbet edilmiş, ayrıca Okul Aile Birliği maddi destekte bulunulmuştur. Yine 
şehrimizde eğitim-öğretime devam eden İsmail Kaya AİHL’den gelen talep üzerine, 300 okul öğrencimize iftar yemeği ikramı 
edilerek, okul aile birliğinin maddi destek talepleri karşılanmıştır.

İMAM HATİP LİSESİ İFTAR PROGRAMLARI
24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçiminde İmam Hatiplerin önünde bulunan en-
gelleri, başörtüsü yasağını ve vakfımızın diğer çalışma alanları olan din, eğitim ve sosyal politikalar alanında pek çok yasağı 
kaldıran Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı ve icraatlarını destekleyen ve bir daha bu yasak ve engellemelere maruz 
kalmamak amacına matuf bir çalışma ile profesyonel bir ajans tarafından hazırlanan görseller, videolar, internet sitesi vb. 
materyallerle desteklenerek “Aynen Devam” temasıyla seçim öncesi kamuoyu ile paylaşılmıştır. 24 Haziran 2018 tarihinde 
gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimine dair bir değerlendirme kaleme alınarak 26 Haziran 2018 tarihinde 
Genel Başkanımız Ecevit Öksüz imzasıyla kamuoyu ile paylaşılmıştır.

#AYNENDEVAM



İLHAM Okul’a 2017-2018 eğitim öğretim yılında devam eden öğrencilerimizden gelen talep üzerine 30 civarında İHO ve İHL 
öğrencimiz ile yaz aylarında vakıf binamızda “matematik” dersleri yapılmıştır.

İLHAM OKUL - 2018 MATEMATİK YAZ KURSU
24 Haziran’da yapılan seçimde yeniden Cumhurbaşkanı olarak seçilen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 09 
Temmuz 2018 tarihinde Ankara’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılan göreve başlama törenine vakfımızı temsilen Genel 
Başkanımız Ecevit Öksüz katılmışlardır.

CUMHURBAŞKANI GÖREVE BAŞLAMA TÖRENİ KATILIMI



2015, 2016 ve 2017 yıllarında vakfımız tarafından İlim Yayma Cemiyeti (İYC) ortaklığıyla Tahir Büyükkörükçü AİHL’den ve İs-
tanbul Fatih Sultan Mehmet AİHL’den öğrencilerin katılımıyla 6 haftalık programlar dâhilinde gerçekleştirilen “Arapça Köyü” 
projemizin dördüncüsü 02.07.2017-10.08.2017 tarihleri arasında Tahir Büyükkörükçü AİHL’den 20 öğrenci ve bireysel baş-
vuruda bulunan 3 öğrenci olmak üzere toplam 23 öğrenci ile İYC Fahri Kulu İlahiyat Yurdu ev sahipliğinde ve Mehmet Beğen 
İlkokulu’nun derslikleri kullanılarak yapılmıştır.

ARAPÇA KÖYÜ  - 2018
İLHAM öğrencilerimizden yaz aylarında Konya’da bulunanlara yönelik olarak bir tür yaz okuması niteliğinde “Konya’da Manevi 
Hayatımıza Yön Verenler” adı altında 18 Temmuz-15 Ağustos tarihleri arasında Çarşamba günleri 5 farklı hocamız ile Hoca 
Ahmet Fakih, Mevlana Celaleddin-i Rumi, Muhammed Hadimi, Sadreddin Konevi ve Muhammed Bahaeddin Efendi hazretlerinin 
hayatı ve eserlerinin değerlendirildiği bir okuma programı gerçekleştirilmiştir.

MANEVİ HAYATIMIZA YÖN VERENLER



Vakfımız ve Selçuklu Belediyesi işbirliği ile gerçekleştirilen “7. Geleneksel Hikâye Yarışması” organizasyonumuz kapsamında 
sonuçların 10 Temmuz’da açıklanmasınI müteakiben, 20 Eylül Perşembe günü Selçuklu Belediyesi Kongre Merkezi’nde ödül tö-
renimiz gerçekleştirilmiştir. 7. Geleneksel Hikâye Yarışması’nda ilk 25’e giren eserlerden oluşan “Kuşlar Kadar Yükseklere” isimli 
kitabımız vakfımız adına yürüttüğümüz lobi faaliyetleri kapsamında, kaleme alınan vakfımızı ve yarışmayı anlatan bir mektupla 
birlikte bakanlar kuruluna, milletvekillerine, ilgili kurumlara ve Türkiye genelindeki tüm İHL’lere kargo yoluyla gönderilmiştir.

7. GELENEKSEL HİKAYE YARIŞMASI
Üyesi bulunduğumuz İDSB’nin 20-23 Eylül 2018 tarihleri arasında Almanya-Köln’de Wefa İnsani Yardım Derneği’nin ev sa-
hipliğinde düzenlediği 24. Konsey Toplantısı’na vakfımızı temsilen Genel Başkan Yardımcımız Muhiddin Okumuşlar ve Genel 
Müdürümüz Sami Bayrakcı katılmışlardır.

İDSB 24. KONSEY TOPLANTISI



Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Balıkesir Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ortaklığıyla İmam Hatip Okullarının 60. Yılı Kutlama 
Etkinlikleri çerçevesinde 16 Ekim 2018 tarihinde Balıkesir’de düzenlenen “İmam Hatip Okullarının Niteliği, Dünü, Bugünü” adlı 
panelde konuşma yapmak üzere Genel Başkanımız Ecevit Öksüz ve Genel Başkan Yardımcımız Muhiddin Okumuşlar söz konusu 
programa panelist olarak katılmışlardır. Bu programı müteakiben Bursa’dan vakfımıza iletilen şube talebini görüşmek üzere 
Bursa’ya geçerek ilgili görüşmeleri yapmışlardır.

"İMAM HATİP OKULLARININ NİTELİĞİ, DÜNÜ, BUGÜNÜ" PANELİ - BALIKESİR

Vakfımızın da ortakları arasında yer aldığı ve 09-11 Kasım 2018 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirilen “2. Uluslararası Din 
Eğitimi Kongresi”ne vakfımızı temsilen Genel Başkanımız Ecevit Öksüz ve Genel Başkan Yardımcımız Muhiddin Okumuşlar ka-
tılmışlardır.

DİN EĞİTİMİ KONGRESİ - ANTALYA



“Geleceğin Yazarları Buluşuyor” ismiyle vakfımız tarafından 3 yıldır yürütülen yazarlık eğitimi projesinin dördüncüsü vakfımız 
imkânlarıyla 60 öğrenci ile 15 Aralık 2018 tarihinde başlatılmış ve 2018-2019 eğitim-öğretim yılı boyunca devam ettirilmesine 
karar verilmiştir.

GELECEĞİN YAZARLARI - 4
2017 Yılı Selçuklu Belediyesi Proje Destek Programı kapsamında desteklenmesi uygun görülen “İLHAM Okul” projemiz Selçuklu 
Belediyesi işbirliği ile 2018 yılı Temmuz-Aralık ayları arasında 80 İHO ve 80 İHL olmak üzere 160 öğrenci ile hafta sonları verilen 
eğitimler dâhilinde gerçekleştirilmiştir.

İLHAM OKUL - 2018



2018 yılı içinde vakfımızın genel kurul üyeleri ile 20-25 kişilik gruplar halinde bilgilendirme ve istişare toplantıları icra edilmiş-
tir. Davet edilen genel kurul üyelerimize yapılan ikram sonrası vakıf faaliyetlerimiz anlatılmış, soru-cevap ve istişareler gerçek-
leştirilmiş, toplantı sonunda genel kurul üyelerimize vakıf yayınlarımız ve faaliyet raporlarımız takdim edilmiştir.

GENEL KURUL ÜYE İSTİŞARE TOPLANTILARI
Vakfımızın üye olduğu kuruluşlar İDSB, TGTV, Milli İrade Platformu, Türkiye Anayasa Platformu, Rabia Platformu vb. sivil toplum 
organizasyonları ile sürekli iletişim halinde olan vakfımız, söz konusu kurumların yurtiçi ve yurtdışında düzenledikleri faaliyet-
lere aktif olarak katılım sağlamıştır. Ülkemizde sivil toplum yapılarının daha da güçlü hale gelmesi adına yapılan çalışmaların 
bizzat içinde yer alan ve kurumsal temsili en güçlü şekilde gerçekleştiren vakfımız, gerek katıldığı, gerek ev sahipliği yaptığı 
tüm toplantı ve organizasyonlarda kardeş kurum ve kuruluşla güçlü işbirliktelikleri kurmaya devam etmektedir.

KURUMSAL İLETİŞİM VE İLİŞKİLER (MILLI IRADE-TGTV-IDSB VB.)



Vakfımız tarafından 2012 yılından bu tarafa yürütülen İlim ve Hikmet Araştırma Merkezi faaliyetleri 2017-2018 
yıllarında nicelik ve nitelik olarak geniş bir çerçeveye taşınmıştır. Selçuklu Belediyesi’nin destekleriyle vakıf 
genel merkez binamız ve Hotamışlı İşhanı’nda devam eden İLHAM seminerlerimiz, Selçuklu Belediyesi Talha 

Bayrakçı Gençlik Merkezi’nde de hizmet vermeye devam etmektedir.

Her dönemde 600 civarında öğrenci ile yıllık toplamda 1.500’e yaklaşan İLHAM öğrencimizi 120 akademisyen 
ve öğretmenden oluşan İlham kadromuz ile haftasonları düzenli seminerler tertip ederek buluşturmaya devam 

ediyoruz.
 Dönem başlarında Hoca istişare toplantılarımız, eğitim-öğretim yılı başlangıçlarında oryantasyon 
programlarımızın yanısıra, her eğitim-öğretim yılında toplu seminerler düzenleyerek geleceğin ufkunu çizmeye 

devam ediyoruz.
Konya’dan yükselen İLHAM kıvılcımı, Karaman’da da faaliyetlerine başlamış olup, Karamanoğlu Mehmet Bey 

Üniversitesi işbirliğiyle İLHAM-Karaman da 2018 yılı itibariyle seminer halkamıza eklenmiştir.

Yılsonunda tüm öğrenci ve hocalarımızı bir araya getirdiğimiz mezuniyet programlarımızda hocalarımıza ve 
yıl boyu devamsızlık yapmamış öğrencilerimize plaketlerini, sertifika almaya hak kazanan öğrencilerimize de 

sertifikalarını takdim ediyoruz.

Sanat atölyelerimizde üretilen eserlerin de sergilendiği mezuniyet törenlerimiz, vakfımızın öncülüğünde büyü-
yen İLHAM ailesinin yıllık buluşma töreni niteliğindedir.

   OKUMALAR

HİKMET VE MEDENİYET OKUMALARI
TÜRKİYE OKUMALARI

BİLİM TARİHİ OKUMALARI
DİN VE EĞİTİM OKUMALARI

İSLAMİ İLİMLER OKUMALARI
YAZARLIK OKULU

SANAT VE EDEBİYAT OKUMALARI

İHTİSAS GRUPLARI

İSLAM TARİHİ İHTİSASI
TEFSİR İHTİSASI

RUH VE BEDEN SAĞLIĞI İHTİSASI
GÖÇ SOSYOLOJİSİ İHTİSASI

TÜRK MODERNLEŞMESİ İHTİSASI
TARİH FELSEFESİ İHTİSASI

İLETİŞİM SOSYOLOJİSİ İHTİSASI
KUANTUM ÇAĞI İHTİSASI

KÜLTÜRLERARASI DUYARLILIK İHTİSASI
İSLAM MEDENİYETİ İHTİSASI

FARABİ İHTİSASI
DİN ANTROPOLOJİSİ İHTİSASI 

SOSYOLOJİ VE PİSKOLOJİ İHTİSASI
SAĞLIĞIN TOPLUMSAL GÖRÜNÜMLERİ İHTİSASI

HAYATIMIZDAKİ TEKNOLOJİLER İHTİSASI
MODERNLEŞME VE KİMLİK İHTİSASI







Vakfımız tarafından yürütülen İlim ve Hikmet Araştırma Merkezi çalışmaları kapsamında 2016 yılında başlattığımız “İslam 
Düşüncesi Okulu” 2 yıllık müfredat dâhilinde yüksek lisans ve doktora öğrencilerinden oluşan öğrenci kitlesi ile İslam mede-
niyetinin ilim ve fikir boyutunu detaylı okumalara tabi tutmaktadır. Her yıl için 20 hafta şeklinde yapılan seminerlerde; İslam 
Düşüncesinin mekân, zaman, kişi, toplum ve eser bağlamında tarihi unsurlarının yanısıra; onu faal bir düşünce sistemi olarak 
tasarlayıp bu düşünce geleneğinin bugün de pekala üretmesi mümkün evrensel düşünce, bilim ve hayat tarzının küresel so-
runları çözme kabiliyet ve kapasitesini araştırmaktadır. Program bünyesinde İslam felsefesi, kelam ve tasavvuf gelenekleri ile 
birlikte yoğun bir mantık eğitimi başta olmak üzere İslam siyasi geleneği, İslam hukuk felsefesi, İslam iktisat teorisi, İslam 
bilim metodolojisi, İslam estetik-sanat kuramı ve İslam eğitim teorisi gibi İslam medeniyetini teorik zeminde şekillendiren tüm 
yapıtaşlarına yönelik bir müfredat uygulanmaktadır.

İSLAM DÜŞÜNCESİ OKULU



Ziyaretlerimiz

Vakıf yönetim kurulumuz, vakfımız faaliyetlerini kamuoyu ile paylaşmak, çalışmalarımızda üretilen 
raporları ilgili kişi ve kurumlara takdim etmek, vakfımız ve İmam Hatipler adına senedimizde de 

belirtilen lobi faaliyetlerini yürütmek üzere şehiriçi ve şehirdışı ziyaretlerine 2017-2018 yıllarında da 
devam etmiştir.

Ziyaretlerimiz

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı
Uğur İbrahim Altay

MEB Din Öğretimi Genel Müdürü
Nazif Yılmaz

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı
Orhan Erdem

AK Parti Konya İl Gençlik Kolları Başkanı
Ahmet Murat Koru

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Ertan Özensel



Ziyaretlerimiz Ziyaretlerimiz

Başbakan Yardımcısı
Hakan Çavuşoğlu

AK Parti Konya İl Başkanı
Hasan Angı

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı
Hamza Yerlikaya

Başbakan Yardımcısı
Bekir Bozdağ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı
Ahmet Sorgun

Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı
Prof. Dr. Musa Yıldız

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Cem Zorlu



Ziyaretlerimiz Ziyaretlerimiz

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Ertan Özensel

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı
Uğur İbrahim Altay

MÜSİAD Konya Şube Başkanı
Ömer Faruk Okka

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı
Mustafa Akış

Gençlik ve Spor Bakanı
Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu

Milli Eğitim Bakanı
İsmet Yılmaz

MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Alpaslan Durmuş



Ziyaretlerimiz

Vakfımıza Yapılan
Ziyaretler

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı
Sinan Aksu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı
Leyla Şahin Usta

Konya Esnaf ve Sanatlar Odaları Birliği Başkanı
Muharrem Karabacak

2017-2018 yıllarında vakfımıza yapılan nezaket ziyaretlerinden kareler…



Vakfımıza Yapılan Ziyaretler Vakfımıza Yapılan Ziyaretler

MÜSİAD Konya Şube Başkanı
Ömer Faruk Okka

Selçuklu Belediye Başkanı
Ahmet Pekyatırmacı

Selçuklu Belediye Başkanı
Ahmet Pekyatırmacı

Konya İl Milli Eğitim Müdürü
Mukadder Gürsoy

Wonder Uluslararası Öğrenci ve
Öğrenci Aktivitelerini Destekleme Derneği

Wonder Uluslararası Öğrenci ve
Öğrenci Aktivitelerini Destekleme Derneği

Bursa Genç Davetçiler Derneği Başkanı
Mesut Kumru

AK Parti Karatay İlçe Başkanı
Mehmet Genç

100. Yıl Ahmet Haşhaş İHO Okul Müdürü
Ahmet Baysal ve Öğrencilerimiz



İmam Hatipler, din eğitimi ve gençlik konuları başta olmak üzere vakfımızın çalışma 
sahasına giren ve kamuoyunu ilgilendiren konularda basın açıklamaları kaleme alınarak 
2017-2018 yıllarında da kamuoyu ile paylaşılmış, Türkiye İmam Hatipliler Vakfı olarak 

İmam Hatip camiasının gür sedası olmanın gayreti içinde olunmuştur.

2017-2018 yıllarında TİMAV olarak düzenlediğimiz programlar ve basın açıklamalarımızdan 
basına yansıyanlar…










