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TİMAV (Türkiye İmam Hatipliler Vakfı)

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 inançlarının 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 sapmadan 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 medeniyetin 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 Allahtan niyaz ediyoruz.

Ecevit ÖKSÜZ
Genel Başkan
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Olağan 9. Genel Kurulumuz 23 Şubat 2013 tarihinde Konya İHL’de yapılmış ve 10. Merkez Yönetim 
kurulumuz teşekkül ettirilmiştir. Yeni yönetim kurulumuzun teşekkülünü müteakip 06-07 Nisan 
tarihinde ve 6 ay sonra 20-22 Eylül 2013 tarihinde 10. dönem Yönetim Kurulu üyelerimizin katılımı ile 
vakfımızın faaliyetlerinin müzakere edildiği  “Strateji Toplantıları” yapılmıştır.  
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Önder, Ensar Vakfı, İlim Yayma Cemiyeti gibi kardeş kuruluşlar ve TGTV, İDSB ve Milli İrade Platformu 
gibi üyesi olduğumuz kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamak üzere; davetli olunan 
programlarına katılma konusunda titizlik gösterilmiş, kardeşlik duygularının korunması ve gelişimi 

için programlara genel başkan ve yönetim kurulu üyesi seviyesinde katılım sağlanmıştır.



6

2013 - 2014 FAALİYET RAPORU

Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya Büyükşehir Belediyesi ve vakfımız İşbirliği ile 17-18 Mayıs 2013 
tarihinde, “Uluslararası Dini Araştırmalar ve Küresel Barış Sempozyumu” düzenlenmiş, ülkemizden ve 
dünyanın farklı bölgelerinden yoğun katılımla Konya’da gerçekleştirilen Uluslararası Dini Araştırmalar 
ve Küresel Barış Sempozyumu’nun sonuç bildirisi ve değerlendirmesi 03 Haziran 2013 tarihinde 
kamuoyu ile paylaşılmıştır.
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MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından Akademi Lisan ve İlmî Araştırmalar Derneği ile 
ortaklaşa düzenlenen İmam Hatip Liseleri Arası Arapça Bilgi ve Etkinlik Yarışmaları’nın 17-18 Mayıs 
2013 tarihinde Konya’da yapılan Türkiye Finali ve Ödül Törenine TİMAV olarak ev sahipliği yapılmıştır.
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Necmettin Erbakan Üniversitesi ve vakfımız İşbirliği ile 06-07-08 Haziran 2013 tarihlerinde, “İlahiyat 
Fakültelerinde Arapça Eğitimi ve Araştırmaları Çalıştayı” ve “İmam Hatip Liselerinde Arapça Eğitimi ve 
Araştırmaları Çalıştayı “ düzenlenmiştir.
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Türkiye geneli tüm İmam Hatip Liseleri öğrencilerine açık bir şekilde ilki 2012 yılında düzenlenen hikâye 
yarışmaları geleneksel olarak devam ettirilmiştir. 2013 yılında Meram Belediyesi’nin katkılarıyla “Kardeşlik” 
konulu yarışmanın üçüncüsü 2014 yılında Selçuklu Belediyesi’nin katkılarıyla “Serbest” konulu olarak 
düzenlenmiş ve 66 ilden, 200’ün üzerinde okuldan 1000 civarında hikâyenin katılımı ile gerçekleştirilen 
yarışmamızın ödül töreni Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu’nda gerçekleştirilmiştir. Hikâye 

yarışmalarında ilk 25’e giren eserler kitaplaştırılarak 5000’er adet basılmıştır.
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Vakfımız tarafından İHL öğrencilerine yönelik olarak 8 haftalık yaz kursu gerçekleştirilmiş, kurslar 
İlahiyat Fakültesi binasında kız ve erkek öğrenciler için birer sınıf olmak üzere toplam iki sınıf olarak 
yapılmış, kurs kapsamında İHL öğrencilerine Kur’an, Hadis, Tefsir, Siyer ve Arapça dersleri verilmiştir.



11

2013 - 2014 FAALİYET RAPORU

Vakfımızın amaçlarını, faaliyetlerini ve projelerini web ortamında daha geniş kitlelere duyurmak 
amacıyla; timav.org, timav.com, timav.gen.tr, timav.com.tr alan adları alınmış, facebook, twitter, 

youtube vb. sosyal medya hesapları açılarak etkin olarak takip edilmeye başlanmıştır.
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BASINDA TİMAV



13

2013 - 2014 FAALİYET RAPORU

İmam Hatipler ve din eğitimi konuları başta olmak üzere vakfımızın çalışma sahasına giren ve 
kamuoyunu ilgilendiren konularda basın açıklamaları kaleme alınarak basın yoluyla kamuoyu ile 

paylaşılmış, İmam Hatip camiasının gür sedası olmanın gayreti içinde olunmuştur.
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03 Temmuz 2013’te, Mısır’da seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi yönetimine gerçekleştirilen darbeye karşı sivil iradeyi, barışı, 
insan haklarını ve onurunu savunmak, insanlığı tehdit eden haksızlıklara, hukuksuzluklara dünya çapında işbirliği ile karşı çıkmak, 
haksızlık kimden gelirse gelsin, kime yönelik olursa olsun, mazlumdan yana zalime karşı durmak için oluşturulan R4BIA Platformu’na 
TİMAV olarak üye olunmuştur. Mısır’da demokrasiye inen darbenin 100. gününde,  vakfımızın da üyesi olduğu Rabia Platformu 
etkinliklerinden olarak, Konya’da vakfımız organizasyonu ile 11 Ekim Cuma günü sabah namazında Kapu Camii’nde, Abdurrahman 
Büyükkörükçü Hocaefendi’nin yaptığı  “kunut duası” programı gerçekleştirilmiş ve sonrasında basın açıklaması yapılmıştır.
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Konya merkezde bulunan İmam Hatip Lisesi ve İmam Hatip Ortaokullarımızın durumunu 
değerlendirmek üzere TİMAV MYK üyelerimiz, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlerimiz, Okul Müdürlerimiz 

ve Müdür yardımcılarının katılımı ile 25 ve 30 Eylül 2013 tarihlerinde istişare toplantısı yapılmıştır. 
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Vakfımız bünyesinde oluşturulan İLHAM (İlim Hikmet Araştırma Merkezi) 2013-2014 eğitim öğretim döneminde 80 öğrenci, 2014-2015 
eğitim öğretim yılında ise 200’ün üzerinde öğrenci kapasitesine ulaşmış, her dönemde 32 akademisyen ve öğretmenimiz İLHAM 
seminerlerinde ders verir hale gelmiştir. 2011 yılında başlayan İLHAM seminerlerinin kapsamının 2014-2015 eğitim-öğretim yılında 
genişletilmesine karar verilmiş bu bağlamda; Türkiye Okumaları, Hikmet ve Medeniyet Okumaları, İslami İlimler Okumaları ve Din ve 
Eğitim Okumaları başlıkları altında yürütülmeye başlanmıştır. İHL, lisans ve yüksek lisans-doktora öğrencilerine sözkonusu başlıklar 
altında seminerler verilmektedir. Öğrenci kontenjan sayımız vakıf binamızın Cumartesi-Pazar günü toplam alabileceği kapasite olan 200 
ile sınırlı tutulmuştur. İLHAM seminerlerimiz Prof. Dr. Muhiddin Okumuşlar ve Doç. Dr. Ertan Özensel’in koordinasyonunda yürütülmektedir.
İLHAM seminerleri kapsamında İmam Hatip Lisesi ve İlahiyat Fakültesi öğrencilerimizin Suriye uyruklu hocalarla Arapça kursları da 
devam etmektedir. 
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Necmettin Erbakan Üniversitesi ve TİMAV organizasyonu ile 30 Kasım-01 Aralık 2013 tarihlerinde 
Alanya Bera Otel’de “Uluslararası İmam Hatipler” Çalıştayı düzenlenmiştir.
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İstanbul’da kurulan Milli İrade Platformu’na 22 Kasım 2013 tarihinde TİMAV olarak üye olunmuş, 
Milli İrade Platformu adına 05 Aralık 2013 Perşembe günü ulusal gazetelerde çıkan ilana destek 
olunmuştur.
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Konya merkezde bulunan İHL ve İHO Okul Aile Birlikleri başkanları ile 26 Aralık 2013 tarihinde vakıf 
genel merkez binamızda istişare toplantısı yapılmıştır.
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Üyesi bulunduğumuz Milli İrade Platformu’nun daveti üzerine, 25.01.2014 tarihinde Sn. Başbakan 
ile İstanbul’da yapılan toplantıya Genel Başkan Ecevit Öksüz ve Yönetim Kurulu Üyesi Cem Zorlu 
katılmışlardır.
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05.02.2014 tarihinde yönetim kurulu üyelerimizle Milli Eğitim Bakanımız Prof. Dr. Nabi Avcı makamında 
ziyaret edip görüş alışverişinde bulunulmuş, vakıf çalışmalarımız hakkında bilgilendirilerek, İmam 

Hatiplerle ilgili sorunlar ve çözüm önerileri paylaşılmıştır.
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Vakıf genel merkezimizin bulunduğu il olması itibariyle Konya’ya atanan bürokratlara, seçimler 
sonrasında belediye başkanlarına hayırlı olsun ziyaretleri yapılmış, kabine değişikliği durumlunda ise 
yeni görev alan bakanlara tebrik mesajları iletilmiştir.
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Vakfımız tarafından Türkiye genelinde İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin mevcut durumu nasıl 
algıladıklarını ölçmek, İHL öğrencilerinin beklentilerini ve bu beklentilerin karşılanıp karşılanmadığını 
ortaya koymak ve fiziki imkânlar açısından İmam Hatip Liselerinin yeterlilik derecesini ortaya 
çıkarmak, ayrıca İmam Hatip Lisesi’ne devam eden öğrencilerimizin aile yapıları, maddi imkânları, 
sosyal ve kültürel altyapıları, İHL öğrencisi profilinin genel karakteristiği hakkında bilgiler edinmek 

için “İHL Öğrencilerinin Temel Sorunları ve Beklentileri” Araştırması için anket çalışması yapılmıştır.
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Konya’da sivil toplum kuruluşlarının iştiraki ile kurulan Alo Kur’an Öğrenmek İstiyorum Platformu 
içerisinde vakıf olarak yer alınmış, platform içerisinde gerekli çalışmaların yapılması konusunda 
destek verilmiştir. 
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Gazeteci-Yazar Hakan Albayrak, AK Parti Genel Bşk. Yrd. Mazhar Bağlı, Devlet Bakanı Emrullah İşler ve 
daha pek çok siyasetçi, STK temsilcisi, akademisyen ve gazeteci vakfımızda misafir edilmiş ve vakıf 

faaliyetlerimiz hakkında bilgi verilmiştir.



26

2013 - 2014 FAALİYET RAPORU

Van Valiliği, vakfımız (TİMAV), Van İmam Hatip Mezunları Derneği (VİM-DER) ve Van Milli Eğitim Müdürlüğü ile 18 Mart 
2014 tarihinde ortaklaşa bir program tertip edilmiş, program çerçevesinde okul müdürleri, milli eğitim ve diğer 
kurumlarda görev yapan bürokratlar ile STK yöneticileri - Van İlinde görev yapan din eğitimcileri (tüm okullarda din 
eğitimi alanında görev yapan öğretmenler ve ilahiyat fakültesi hocaları)na yönelik bir panel düzenlenmiş,  panelde 
MEB Müsteşar Yardımcısı Yusuf Büyük “Yeni Eğitim Sistemi ve 4+4+4”, Doç. Dr. Ertan Özensel “İmam Hatip Okullarının 
toplumsal karşılığı ve önemi”, Doç. Dr. Muhiddin Okumuşlar ise “İmam Hatip Okulları müfredatı ve din eğitimi” 
konularında bildiriler sunmuşlardır. Yine aynı program dâhilinde halka açık, panel özetlerinin sunulduğu ve ezgi 
sanatçısı Mustafa Cihat’ın konser verdiği bir İHL Gecesi düzenlenmiştir. Programa vakfımızı temsilen Genel Başkan 
Ecevit Öksüz ve yönetim kurulu üyelerimiz katılmışlardır. Programlar kapsamında; panelimizde Başbakan Yardımcısı 
Sayın Beşir Atalay, Konser ve gece programımızda Kalkınma Bakanı Sayın Cevdet Yılmaz’ın katılımları sağlanmış ve 
aynı gün içerisinde iki bakanımız vakfımızca misafir edilmiştir.
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18-19 Haziran 2014 tarihlerinde NEÜ İlahiyat Fakültesi ve vakfımız ortaklığı ile Yüksek Din Öğretiminde 
Kalite Çalıştayı düzenlenmiş, çalıştaya Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Emrullah İşler katılmış, çalıştay 

öncesinde Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Emrullah İşler vakıf genel merkezimizi ziyaret etmişlerdir.
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25 Nisan 2014 Cuma günü Selçuklu Belediyesi ile ortaklaşa bir çalışma olarak liseler ve üniversiteler 
arası İngilizce Meal Yarışması gerçekleştirilmiştir.
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23 Mayıs Cuma günü akşamı Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından tertip edilen ve Konya 
merkezdeki tüm AİHL’lerden öğrencilerin katılımı ile gerçekleştirilen “İmam Hatipliler Gecesi” 
programı vakfımız, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa yapılmıştır. Ayrıca 
programın icrasını takiben programda emeği geçen idareci, öğretmen ve öğrencilerimizle bir araya 

gelerek teşekkür edilmiş ve plaket/katılım belgesi takdim edilmiştir.
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30 Mayıs 2014 Cuma günü akşamı İLHAM 2013-2014 seminerlerine katılan öğrencilerimiz ve İLHAM’a 
bugüne kadar emek veren hocalarımız ile yılsonu yemeği ve değerlendirme toplantısı düzenlenmiş, 
toplantıda hocalarımıza plaket, öğrencilerimize katılım belgesi verilmiş, toplantı basın bülteni ile 
kamuoyu ile paylaşılmıştır.
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Vakfımız tarafından ilki 2013 yılında düzenlenen İHL öğrencilerine yönelik yaz kursu 2014 yılında da 23 
Haziran tarihinden itibaren 8 haftalık bir program dâhilinde kız öğrenciler için 2 sınıf, erkek öğrenciler 

için 2 sınıf olarak düzenlenmiş, yaz kursu için mekân olarak İlahiyat Fakültesi binası kullanılmıştır.
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23 Haziran 2014 Pazartesi günü Aziziye Kültür Merkezi’nde Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile 
vakfımız ortaklığıyla Karatay ilçesindeki meslek dersleri öğretmenlerine yönelik “Din Öğretiminde 
Materyal Üretimi ve Kullanımı” konulu seminer yapılmış, seminere konuşmacı olarak yönetim kurulu 
üyemiz Prof. Dr. Muhiddin Okumuşlar katılmıştır.
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Tahir Büyükkörükçü İHL’nin proje okulu olarak belirlenmesine istinaden bu okulda Arapça hazırlık 
sınıfından başlamak üzere İHL’lerde kalitenin artırılması için, örnek uygulama oluşturmak amacıyla 
özel olarak ilgilenilmesine ve projeler geliştirilmesine karar verilmiştir. Tahir Büyükkörükçü İHL’yi 
TEOG sonuçlarına göre en yüksek puanla kazanan ilk 20 öğrenciye lise öğrenimleri boyunca burs 
verilmesi için burs yönergesi hazırlanmış, yönerge doğrultusunda 2014 Ekim ayından itibaren burs 

verilmeye başlanmıştır.
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10 Ağustos tarihinde gerçekleşen cumhurbaşkanlığı seçiminde bir İHL’li olarak Sn. Recep Tayyip 
Erdoğan’ın desteklendiği kamuoyuna deklare edilmiş ve bu destek basın bülteni yoluyla kamuoyu ile 
paylaşılmıştır.
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Vakfımız adına cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakanımız Sayın Ahmet 
Davutoğlu’nun esastan desteklediğimizi beyan eden bir gazete ilanı hazırlanmış ve söz konusu ilan 
Eylül ayında yaygın basındaki Yeni Şafak, Star, Vakit, Sabah, Milat ve Akşam gazetelerinde, ayrıca 

Konya merkezli yerel gazetelerde yayınlanmıştır.
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MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Şura Genel Sekreterliğinin daveti üzerine 02-06 Aralık 2014 
tarihlerinde Antalya’da yapılan 19. MEB Şurası’na vakfımızı temsilen Genel Başkan vekilimiz Prof. Dr. 
Muhiddin Okumuşlar katılmıştır. Şurayı değerlendiren bir basın bülteni vakfımız adına kamuoyu ile 
paylaşılmış, ayrıca Muhiddin Okumuşlar hocamız 16.12.2014 tarihinde KONTV Düzlem programına 
konuk olarak Şura izlenimlerini ve eğitim konusunu değerlendirmiştir.
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Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Konya Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile Medeniyet Okulu projesi 
kapsamında Konya merkez ilçeler Karatay, Meram ve Selçuklu’da bulunan İHL’lerde görev yapan 
meslek dersi öğretmenleri ile 25-26 Aralık 2014 tarihlerinde istişare mahiyetinde yemekli bir toplantı 

düzenlenmiş, öğretmenlerimiz ile görüş alışverişinde bulunulmuştur.
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İHL’LERDE KALİTE ÇALIŞTAYI
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Din Öğretiminde Kalite Çalıştaylarımızın 
ikincisi olan “İHL’lerde Kalite Çalıştayı” Gençlik 
ve Spor Bakanlığı’nın açtığı proje çağrısına 
projelendirilerek 2014 yılı 1. Çağrı dönemi 
kapsamında desteklenmesi uygun görülmüştür. 
Bu projeden olarak “İmam Hatip Liseleri’nde 
Din Eğitiminde Kalite Çalıştayı” 28-29 Ocak 
2015 tarihlerinde 50’nin üzerinde ilden İHL 
Mezun derneği temsilcileri, STK temsilcileri, Milli 
Eğitim Bakanlığı temsilcileri, akademisyenler ve 
öğretmenlerimizin katılımı ile Dedeman Otel’de 
gerçekleştirilmiştir. İki gün süren çalıştayımızın 
açılış programına Devlet Eski Bakanı Prof. Dr. 
Emrullah İşler, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı 
Orhan Erdem’in yanısıra pek çok davetli iştirak 
etmiş; programın ikinci gününe ise Gençlik ve 
Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç katılmışlardır.
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GELECEĞİN YAZARLARI 
BULUŞUYOR
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Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 2014 Yılı 
Gençlik Projeleri Destek Programı – 1. Çağrı 
Dönemi kapsamında Geleneksel Hikâye 
yarışmamızın 2014 yılında düzenlenen 
üçüncüsünde ilk 40’a giren öğrencilerin 
içerisinden katılabilecekler ve Konya’dan 
konuyla ilgili öğrencilerin dâhil olduğu 
yer değişimi ve yazar buluşması eksenli 
projemiz “Geleceğin Yazarları Buluşuyor” 
ismiyle projelendirilmiş ve projemiz kabul 
edilmiştir. 2-4 Şubat tarihlerinde Konya 
ayağı uygulanan projemizin Malatya 
organizasyonunun Nisan 2015’te yapılması 
planlanmaktadır.
  Vakfımız tarafından Gençlik Spor 
Bakanlığı’na 2014 yılı 2. Çağrı Dönemi için 
de bir proje sunulmuş, “İlham Alıyoruz” 
başlıklı projemiz kapsamında İLHAM 
seminerlerine katılan öğrencilerimizin 3 
doğu, 3 batı ilimize geziye götürülmesi 
planlanmıştır. Söz konusu projemiz bakanlık 
tarafından onaylanmış olup, 2015 yılı 
içerisinde icra edilecektir.
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Her hafta Perşembe günleri Konya merkezde bulunan İmam Hatip Lisesi ve İmam Hatip Ortaokullarını 
ziyaret programları tertip edilmektedir. Okullarımız ziyaret edilerek görüş alışverişinde bulunulmakta, 
sorunları yerinde tespit edilmeye çalışılmakta ve vakfımızın okullarımızla olan irtibatları 
güçlendirilmektedir.
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Vakfımız faaliyetlerinin daha sağlıklı yürümesi, kurumsallaşmanın hızlandırılması için 01 Ekim 2013 
tarihinden itibaren vakfımıza Genel Müdür olarak Sami BAYRAKCI görevlendirilmiştir.
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Vakfımız 17 Ocak 2015 tarihinde MÜSİAD Konya şubesi tarafından “Yılın STK’sı” seçilmiştir.
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