
 

 

TÜRKİYE İMAM HATİPLİLER VAKFI (TİMAV) 

2016 YILI FAALİYET RAPORU 

Vakıf Genel Merkezimiz ve Malatya Şubemiz, mevcut yasalar ve vakıf tüzüğü doğrultusunda 01 Ocak 

2016 ile 31 Aralık 2016 tarihleri arasında her ay bir defadan az olmamak üzere düzenli olarak toplanmış ve 

gerekli kararları alarak aşağıdaki faaliyetleri gerçekleştirmiştir: 

 

1. Başbakanlık tarafından Cuma namazı konusunda hazırlanan genelgeyle ilgili olarak 07 Ocak 

2016 tarihinde Genel Başkanımız Ecevit Öksüz tarafından konuyu değerlendiren bir açıklama Anadolu 

Ajansı’yla paylaşılarak kamuoyuna servis edilmiştir. 

2. Vakfımızın 2006-2013 yılları arası iş ve işlemlerinin denetlenmesi sonucu düzenlenen 

17.11.2014 tarih ve 23 sayılı denetim raporunun sonuç ve kanaat bölümündeki 2. madde uyarınca 2013 

yılında birlikte tutulan merkez ve şube muhasebe kayıtlarının ayrı ayrı tutulması ve yıl sonunda konsolide 

bilanço düzenlenmesi istenmiştir. Bu talep üzerine 2014 yılı genel merkez muhasebe bilançosunda “Bağlı 

Ortaklıklardan Alacaklar” olarak kaydedilen 6.860,57TL’nin (100.02 Şube Kasa 150,79TL + 102 Şube Bankalar 

1,813TL + 255.50 Şube Demirbaş 3.400,02TL + 580.50 Şube Geçmiş Yıl Zararları 1.990,69TL – 360.50 Şube 

Ödenecek Vergi ve Fonlar – 361.001 Şube Sigorta Prim Ödemesi = 6.860,57 TL) şube muhasebe kayıtlarında 

hali hazırda zaten takip edildiği görüldüğünden, mükerrer kayıt olmaması ve muhasebe kayıtlarının ayrı ayrı 

takip edilebilmesi için merkez muhasebe bilançosunda “DİĞER OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR” hesabına 

aktarılarak merkez ve şube muhasebe kayıtlarımız tamamen ayrılmıştır. Ayrıca daha önceki yıllarda 

bakiyeleri kapatıldığı halde gerekli muhasebe kayıtlarının yapılmadığı görülen toplam 2.614,10TL’nin 

(335.01 Net Ücret 755,58TL + 360.02 Damga Vergisi 20,24TL + 360.04 Kira Kesintisi 1.210TL + 360.05 İşçi 

Vergisi 302,78TL + 361.01 Ödenecek SSK Primleri 294,50TL + 361.02 Ödenecek İşsizlik SSK Primleri 31TL = 

2614,10TL) “DİĞER OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR” hesabına aktarılarak 2015 yılı merkez muhasebe 

kayıtlarımız düzeltilerek kapatılmıştır. 

3. Vakfımızın Malatya Şubesi’ne ait faaliyetleri ve yönetim kurulunu yerinde denetlemek, gerekli 

işlemleri yürütmek üzere 10.10.2015 tarihinde yönetim kurulumuz tarafından alınan karar üzerine 13-

16.11.2015 tarihleri arasında Malatya Şubemiz yerinde incelenmiştir. Bu incelemeler sonrası Genel Merkez 

Yönetim Kurulumuzda yapılan değerlendirmeler sonrası, Malatya Şube Yönetimimizde vakit darlığı vb. 



 

nedenlerden dolayı bazı yönetim kurulu üyelerimizin vakıf çalışmalarını yürütemedikleri görüldüğünden 

faaliyetlerin daha etkin ve verimli yürütülebilmesi için Malatya Şube yönetim kurulumuzun yeniden 

oluşturulmuş, yeni oluşturulacak şube yönetim kurulu için Malatya Şube Başkanımız Mikail Çirkin’in Başkan 

olarak yeniden yetkilendirilmiş ve oluşturacağı yeni yönetim kurulunu vakfımıza iletmiş, yeni yönetimin 

oluşacağı tarihe kadar mevcut yönetimin görevi devam ettirilmiştir. 

4. 2014 ve 2015 yıllarında olduğu gibi 2016 yılında da Selçuklu Belediyesi’nin katkılarıyla 

düzenlediğimiz TİMAV 5. Geleneksel Hikâye Yarışması’nın duyurusu 21 Ocak 2016 tarihinde Genel 

Başkanvekilimiz Prof. Dr. Muhiddin Okumuşlar imzasıyla yayınladığımız bir basın bildirisi ile kamuoyu ile 

paylaşılmıştır. 

5. Gençlik ve Spor Bakanlığı GPDP 2015-1 kapsamında desteklenen 2 projemizle ilgili olarak 20-21 

Ocak tarihlerinde Ankara’da düzenlenecek olan Proje Yönetimi ve Raporlama Toplantısı’na “İlham İle Güçlü 

Gençlik” projemizin koordinatörü Şamil Aydın, “Geleceğin Yazarları Buluşuyor-2” projemizin koordinatörü 

Sami Bayrakcı’nın yerine ise vakıf personelimiz Orhan İlhan’ın katılmışlardır. 

6. 1000’in üzerinde akademisyenin imza verdiği ve kamuoyunda ciddi bir infial oluşturan teröre 

destek bildirisini değerlendiren ve terörle mücadele konusunda yapılması gerekenler noktasında güvenlik 

güçlerimize destek veren, devletin adalet, merhamet ve hakkaniyet ekseninde yürüttüğü operasyonların 

terör belası ülkemizden defedilinceye kadar devam etmesi gerektiğini söyleyen bir basın bildirisi kaleme 

alınarak Genel Başkan vekilimiz Prof. Dr. Muhiddin Okumuşlar imzasıyla kamuoyu ile paylaşılmıştır. 

7. Genel Başkanımız Ecevit Öksüz ve yönetim kurulu üyelerimiz Cem Zorlu, Muhiddin Okumuşlar 

ve Muhammet Tasa 03 Mart 2016 Perşembe günü Ankara’da vakfımız adına görüşmeler yapmak için 

günübirlik Ankara’ya seyahat etmişlerdir.  

8. Sivil Toplum Kuruluşlarının bir inisiyatifi olarak ortaya çıkan vakfımıza 23 Ocak 2016 itibariyle 

katılım davetiyesi ulaşan Türkiye Anayasa Platformu’na vakıf olarak katılmamıza karar verilmiş ve 

platformun ilk organizasyonu olarak 28 Ocak 2016 tarihinde Ankara’da düzenlenen ve cumhurbaşkanımızın 

katılımıyla gerçekleştirilen “Yeni Anayasa İçin Hep Birlikte” başlıklı programa vakfımızı temsilen yönetim 

kurulu üyemiz Cem Zorlu katılmıştır. 

9. Konya STK Platformu Derneği adıyla faaliyete başlayan ve Konya’da faaliyet gösteren STK’ları 

bünyesinde üye olarak birleştiren platforma, sivil toplum kuruluşlarının sosyal ve toplumsal olarak gelişip 



 

kalkınması ve birliktelik kültürünün gelişmesi amacıyla üye olunmuş, üyeliğin doğurduğu aidat ödeme vb. 

yükümlülüklerin yerine getirilmiştir. 

10. Vakfımızın akademik çalışmalarından olarak, birincisi 2013 yılında Konya’da gerçekleştirilen 

“Uluslararası Dini Araştırmalar ve Küresel Barış Sempozyumu”nun ikincisi Bosna Hersek-Saraybosna 

şehrinde gerçekleştirilmiş, sempozyum için Sarayova Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Necmettin Erbakan 

Üniversitesi ile ortaklık kurulmuş, sözkonusu sempozyum için bilim kurulu, düzenleme kurulu ve sekreterya 

gibi gerekli kurulların teşekkül ettirilmiş, web sitesi hazırlanarak duyuruya çıkılmış, gerekli duyuru ve 

yazışmalar sempozyum sekretaryası tarafından takip edilmiş, akademik dünyada yaygın olarak kullanılan 

ücretli sempozyum modeli uygulanarak katılımcılardan sempozyum katılım statülerine göre belirlenen 

katılım ücretleri banka hesaplarımız üzerinden alınmış, alınan ücretler sempozyum uygulamasında, 

kullanılmıştır. 

11. M. Hamdi Yazır İmam Hatip Ortaokulu tarafından 26.01.2016 tarihinde vakfımıza iletilen, 

öğrenciler için sosyal yardımlarda kullanılmak üzere yardım talebinde bulunulan dilekçeye istinaden, okul 

idaresi tarafından öğrenciler için kullanılmak üzere 1.500 (binbeşyüz) Türk Lirası sosyal yardım yapılmıştır. 

12. Üyesi bulunduğumuz Konya Sivil Toplum Kuruluşları İHL Platformu’nun her ay mutad olarak 

düzenlediği ve Şubat ayı için 04.02.2016 tarihinde düzenlenen koordinasyon toplantısına Şubat ayında Tahir 

Büyükkörükçü AİHL’de vakfımız tarafından ev sahipliği yapılmıştır. 

13. ÖNDER İmam Hatip Mezunları ve Mensupları Derneği’nin Türkiye genelindeki mezun ve 

mensup dernekleri ile İmam Hatiplerin sorunları, çözüm yolları, din eğitimi, dernekler arası iletişim vb. 

konular üzerine istişare etmek amacıyla düzenlediği toplantılardan olarak, 20 Mart 2016 tarihinde Konya-

Karaman-Aksaray bölgesinde bulunan dernek temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen 12. Bölge Koordinasyon 

Toplantısı’na vakfımız ev sahipliği yapmıştır. 

14. Vakıf yönetim kurulu üyemiz Musa Mert tarafından Şems-i Tebrizi AİHL’de uygulanmakta olan 

“Kitap Dostları Topluluğu” projesinin vakfımıza ait olarak vakfımız bünyesinde bir proje olarak 

yürütülmesine, web sitesi, uygulama hazırlıkları, proje yazımı vb. süreçlerin takip edilerek Kitap Dostları 

Topluluğu’nun vakfımızın bir projesi olarak yürütülmesine ve Türkiye geneline yaygınlaştırılması için 

çalışmalar yapılmasına karar verilmiş ve gerekli işlemler yürütülmüştür. Kitap Dostları Topluluğu projesinin 

vakfımız adına resmi olarak tescili, marka patent süreçlerinin, isim hakkı tescili için gerekli işlemlerin 

vakfımız tarafından takibine karar verilmiş ve ilgili süreçler başlatılmıştır. 



 

15. Vakfımıza ait www.timav.org.tr adresinin yeniden tasarlanmış, gerekli işlemler takip edilerek 

diğer domain adreslerinin de ilgili adrese yönlendirilerek web konusunda kurumsal bütünlüğümüzün 

sağlanması ve güçlendirilmesi sağlanmıştır. 

16. Tahir Büyükkörükçü AİHL Müdürlüğü tarafından, okul öğrencilerinden Sudan Hartum'da 8 hafta 

boyunca eğitim görecek 4 öğrenci için eğitim yardımı talebi 12.02.2016 tarih ve 758389-00/29 sayılı resmi 

yazı ile 29.02.2016 tarihinde vakfımıza iletilmiştir. Okul idaresiyle görüşülmesi sonucunda, dört öğrenci için 

Sudan’da verilecek Arapça eğitiminde yol, konaklama, eğitim, yemek vb. masrafların yaklaşık 

8000$=23.120TL (Sekiz Bin Dolar=Yirmi Üç Bin Yüz Yirmi Türk Lirası) civarında olacağı anlaşıldığından bu 

miktar sosyal yardım olarak okul idaresine bu faaliyette kullanılmak üzere vakfımız tarafından verilmiştir. 

17. İnsan ve Medeniyet Hareketi Genel Merkezi tarafından 25-27 Mart 2016 tarihlerinde İstanbul 

Bahariye Mevlevihanesi’nde düzenlenen “Toplumsal Değişim Sempozyumu” için vakfımıza ulaşan 

davetiyeye istinaden, sözkonusu sempozyuma vakfımızı temsilen Genel Sekreterimiz Lokman Koyuncuoğlu 

katılmıştır.  

18. Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu tarafından 26 Mart 2016 tarihinde Konevi Kültür 

Merkezi’nde düzenlediği ve Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Nabi Avcı’nın katılacağı “Eğitimde STK’ların Rolü” 

konulu konferansa vakfımızı temsilen Genel Başkanımız Ecevit Öksüz’ün katılmıştır. 

19. Genel Başkanımız Ecevit Öksüz, Konya-İbrahim Ethem AİHL’den gelen talep üzerine, 29 Mart 

2016 tarihinde okulda düzenlenen konferans kapsamında İbrahim Ethem AİHL’de öğrencilerle buluşmuştur. 

20. Konya STK İcra Derneği’nin 02 Nisan Cumartesi günü İlim Yayma Cemiyeti Hicret Öğrenci 

Yurdu’nda gerçekleştirilen 1. Genel Kurulu’na vakfımızı temsilen Genel Başkanımız Ecevit Öksüz katılmıştır. 

21. Vakıf Genel Başkanımız Ecevit Öksüz ve Genel Başkan Yardımcımız Muhiddin Okumuşlar 

Yurtdışı Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Kudret Bülbül’ü ziyaret etmek ve Bosna’da düzenleyeceğimiz 2. 

Uluslararası Dini Araştırmalar ve Küresel Barış Sempozyumu için başvuru yaptığımız proje desteğini 

görüşmek üzere, ayrıca Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız ile 

görüşmek üzere 08.04.2016 tarihinde Ankara’ya gitmişlerdir. 

22. 04.01.2016 tarihinde Malatya Şubemizle ilgili alınan karar gereği Malatya Şube Başkanımız 

Mikail Çirkin tarafından vakfımıza iletilen 02.04.2016 tarih 2016/10 sayılı yazıya istinaden, Timav Malatya 

Şube yönetiminin yeniden teşekkülüne, Malatya Şube Başkanı olarak Mikail Çirkin (TCKN: 36202912780), 

Malatya Şube Başkan Yardımcısı olarak Ramazan Geleri (TCKN: 32122440334), Malatya Şube Muhasip Üyesi 



 

olarak Mustafa Aktürk (TCKN: 37441864052), Malatya Şube sekreteri olarak Ramazan Kuş (TCKN: 

19966143010), asıl yönetim kurulu üyeleri olarak Sıtkı Aydın (TCKN: 16081986010), Recep Uçar (TCKN: 

23504287944), Fethullah Zengin (TCKN: 13746040476), Mustafa Çiçek (TCKN: 12638696326), Cengiz Dere 

(TCKN: 43276683492), yedek yönetim kurulu üyeleri olarak ise Fatih Aktaş (TCKN: 12896652024) ve Şahin 

Aydın (TCKN: 13559673908)’ın görevlendirilmiş, karar ve yönetim kurulu listesi Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne 

iletilmiştir. 

23. STK’lar arası işbirliğini ve vakfımızın sosyal ve toplumsal kabul ve etkinliğini artırmak, vakfımızın 

faaliyetlerini daha geniş bir çerçevede anlatabilmek için Ensar Vakfı, Önder İmam Hatip Mezunları Derneği, 

İlim Yayma Cemiyeti ve İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği (İDSB)’ni ziyaret etmek, ayrıca vakıf 

çalışmalarımız ve İmam Hatipler hakkında vakıf senedimizde bulunan lobi faaliyetlerinde bulunmak üzere 

Yeni Akit Gazetesi, Yeni Şafak Gazetesi ve Star Gazetesi yöneticileri ile görüşmek üzere Genel Başkanımız 

Ecevit Öksüz, Yönetim kurulu üyelerimiz Muhiddin Okumuşlar, Cem Zorlu, Mehmet Serin, M. Fatih Bezirci, 

Genel Müdürümüz Sami Bayrakcı ve Genel Kurul üyemiz Muhammet Tasa 14-16 Nisan tarihlerinde 

İstanbul’da bir dizi ziyaret gerçekleştirmişlerdir. 

24. Konya STK Platformu’nun her yıl düzenli olarak tertip ettiği, 2016 yılında 19-22 Mayıs 2016 

tarihleri arasında Kosova’da 13.sü düzenlenen Ufuk Turu Toplantısı’na vakfımızı temsilen yönetim kurulu 

üyemiz Mehmet Erdoğdu katılmıştır. 

25. 04-06 Mayıs 2016 tarihlerinde Kocaeli-Darıca’da MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğü 

tarafından organize edilen Siyer dersi ders programı güncelleme çalışma toplantısına vakfımızı temsilen 

yönetim kurulu üyelerimiz Muhiddin Okumuşlar ve Cem Zorlu katılmışlardır. 

26. MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve İmam Hatip Ortaokullarında 

okuyan öğrencilerin hadis birikimini artırmayı amaçlayan “Peygamberimizden Hayat Ölçüleri-Kırk Hadis” 

isimli kitap vakfımız logosu ile vakfımız adına Ankara’da ilgili matbaada 1.000 adet basılmış, sözkonusu 

kitaplar vakfımız adına hediye olarak dağıtılmıştır. 

27. Üyesi bulunduğumuz İDSB tarafından 29-30 Nisan 2016 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen 1. 

Uluslararası İmam ve Hatip Konferansı “İmam ve Hatiplerin Aşırılık, Radikalizm ve Terörle Mücadeledeki 

Rolü” konulu konferansa vakfımızı temsilen yönetim kurulu üyemiz Mehmet Erdoğdu katılmıştır. 



 

28. GSB projeleri kapsamında yürüttüğümüz “İlham İle Güçlü Gençlik” projesi kapsamında eğitim 

gören İHO ve İHL öğrencilerimize sosyal faaliyet olarak 30.04.2016 tarihinde öğretmenleri eşliğinde 

Kelebekler Vadisi gezisi düzenlenmiştir. 

29. Geleneksel hale gelen Konya İmam Hatipliler Gecesi organizasyonu 3.sünün geçtiğimiz 2 yılda 

olduğu gibi yine vakfımız, Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Konya Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle 06 

Mayıs 2016 Cuma akşamı Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilmiş, gecede görev 

alan öğretmen ve öğrencilere plaket ve katılım belgesi takdimi için 13 Mayıs Cuma akşamı toplu bir yemek 

organizasyonu yapılmıştır. 

30. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez’den talepte bulunduğumuz randevu üzerine 

gelen cevaba binaen 04.05.2016 tarihinde yönetim kurulu üyelerimiz Prof. Dr. Muhiddin Okumuşlar, 

Mehmet Serin ve genel kurul üyemiz Prof. Dr. Muhammet Tasa, Diyanet İşleri Başkanlığı Genel Merkezi’nde 

Başkan’ı ziyaret ederek görüşmede bulunmuşlar, vakfımız faaliyetlerini anlatmışlar ve 19-23 Mayıs 

tarihlerinde Bosna Hersek’te düzenleyeceğimiz sempozyuma açılış konferansı vermek üzere Prof. Dr. 

Mehmet Görmez’i davet etmişlerdir. 

31. Uluslararası Kuruluş statüsüne haiz, üyesi olduğumuz İDSB'nin 26-30 Mayıs tarihleri arasında 

Malezya’da gerçekleştirilen 21. Konsey Toplantısı’na vakfımızı temsilen Genel Başkan Yardımcımız Muhiddin 

Okumuşlar katılmıştır. 

32. Vakfımız ve Selçuklu Belediyesi işbirliği ile gerçekleştirdiğimiz İLHAM 2015-2016 II. Dönem 

Okumalarının 08 Mayıs 2016 tarihinde bitimini müteakiben, katılabilen İLHAM öğrencileri ve hocaları için 14 

Mayıs 2016 tarihinde günübirlik Beyşehir gezisi düzenlenmiş, 27 Mayıs 2016 tarihinde de İLHAM yılsonu 

yemeği ve sertifika töreni icra edilmiştir. İLHAM yılsonu sertifika ve katılım belgesi törenimiz 29.05.2016 

tarihinde basın bülteni yoluyla kamuoyu ile paylaşılmıştır. 

33. Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi yönetimi, hocaları ve Konya merkezde 

bulunan İmam Hatip Lisesi ve Ortaokulu idarecileri ile vakfımız hakkında lobi faaliyeti yürütmek ve vakıf 

ilişkilerimizi geliştirmek amacıyla İlahiyat Fakültesi hocaları ile 23 Haziran 2016, İHO ve İHL idarecileri ile 25 

Haziran 2016 tarihlerinde NEÜ idaresi tarafından işletilen Havuzbaşı Restoran’da vakfımızın organizasyonu 

ve yönetim kurulumuzun da katılımı ile iftar ikramı yapılmıştır. 

34. Vakfımıza Ramazan ayı için farklı kurum ve kuruluşlardan ulaşan iftar davetlerinin 

değerlendirilerek, Genel Başkanımız ve yönetim kurulu üyelerimizden programı uygun olanların ilgili iftar 



 

organizasyonuna katılımları sağlanmış, vakfımızın kamu kurumları ve STK’ların iftar davetlerine icabetinin 

sağlanarak sözkonusu kurumlarla güçlü ilişkiler kurulmasına gayret edilmiştir. 

35. Vakfımız ve Selçuklu Belediyesi işbirliğinde yürütülen ve 05.06.2016 tarihinde Mevlana Kültür 

Merkezi Sema Salonu’nda sanatçılar Mustafa Cihat ve Serdar Tuncer’in katılımıyla düzenlenen 5. Hikaye 

Yarışması Ödül Töreni’nin basın yoluyla kamuoyu ile paylaşılması ve ödül töreni kaydının KONTV’de 

06.06.2016 tarihinde yayınlanması sağlanmıştır. 

36. Gençlik ve Spor Bakanlığı proje destekleri kapsamında vakfımız tarafından yürütülen 

“Geleceğin Yazarları Buluşuyor 2” projesine katılan öğrencilerimiz ve proje kapsamında seminerler veren 

yazarlarımızın katılımı ile 20 Haziran 2016 tarihinde Kulesini Restoran’da proje bitiş ve değerlendirme 

programı kapsamında iftar programı düzenlenmiş, proje dahilinde ikram edilen iftarın ardından öğrencilere 

sertifika ve ödüllerinin takdim edileceği bir tören organize edilmiştir. 

37. Cumhurbaşkanlığı tarafından 21 Haziran 2016 tarihinde Beştepe Külliyesi’nde Milli İrade 

Platformu üyesi STK temsilcileri için düzenlenen iftar programına ilişkin vakfımıza ulaşan davetiyeye binaen, 

sözkonusu programa vakfımızı temsilen Genel Başkanımız Ecevit Öksüz’ün katılmıştır. 

38. Vakıf Genel Merkezimizin bulunduğu il olarak Konya’da bulunan İmam Hatip Ortaokulları’ndan 

TEOG Sınavı’nda yüksek başarı göstererek, tam puan alan öğrencilerimiz 17.06.2016 tarihinde Karatay 

Belediyesi İHO’da Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa düzenlenen törende yarımşar altın ile 

ödüllendirilmiştir. 

39. İlimize yeni atanan Konya Valisi Yakup Canbolat’a yönetim kurulumuz ile 16.06.2016 tarihinde 

hayırlı olsun ziyareti yapılarak vakfımız hakkında bilgi verilmiştir. 

40. GSB GPDP kapsamında vakfımız tarafından yürütülen “Geleceğin Yazarları Buluşuyor-2” projesi 

ile ilgili bir basın bülteni 21.07.2016 tarihinde kamuoyu ile paylaşılmıştır. 

41. TEOG tercih süresinin başlaması ile birlikte İHL’leri tercihe çağrıda bulunan bir basın bildirisi 

yönetim kurulu üyemiz Mehmet Erdoğdu imzasıyla 20.07.2016 tarihinde kamuoyu ile paylaşılmıştır. 

42. 15 Temmuz hain darbe girişimini lanetleyen, milli iradenin ve milli iradenin temsilcilerinin 

yanında olduğumuzu bir kez daha deklare eden bir basın bildirisi, 18.07.2016 tarihinde kamuoyu ile 

paylaşılmıştır. 



 

43. Konya Valiliği öncülüğünde Konya’da bulunan STK’ların ortak bildirisi olarak 19.07.2016 

tarihinde kamuoyuna deklare edilen “Darbeye Hayır” bildirisine vakfımız da imza vermiştir. 

44. Üyesi bulunduğumuz Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV)’nin 19.07.2016 tarihinde yaptığı 

darbe karşıtı basın bildirisi ve yine aynı tarihte üyesi bulunduğumuz Milli İrade Platformu’nun darbeye karşı 

yayınladığı deklarasyona vakfımız da imza vererek desteklemiştir. 

45. Darbe girişimi süreci sonrasında devam eden Milli İrade nöbetlerine yönetim kurulumuzun 

katılımı sağlanmış ve milli irade nöbetleriyle ilgili görseller hazırlanarak sosyal medya aracılığıyla vakıf 

hesaplarımızdan paylaşılmıştır. 

46. Vakfımız kuruluşu olan İLHAM 2016-2017 eğitim öğretim yılı seminerleri, Selçuklu Belediyesi ile 

yapılan görüşme ve yazışmalar neticesinde belediye sponsorluğunda yürütülmüş, gerekli planlama ve 

süreçler tamamlanarak İLHAM 6. Yıl Okumaları Ekim ayı içerisinde başlatılmış, açılış dersi, toplu seminerler, 

billboard, afiş ve broşür yoluyla duyurular, İLHAM web sitesinin yeniden yazılımı, seminer derz özetleri ve 

hoca cv’lerini içeren seminer program kitapçığının hazırlanması ve basılması, İLHAM tanıtım filminin 

çekilmesi vd. organizasyonlar Selçuklu Belediyesi’nin açtığı ihaleyi alan firma ile vakfımız tarafından 

yürütülmüştür. 

47. İHL mezunlarının askeriyeye kabul edilmeyişinin, yaşanan 15 Temmuz darbe girişimi sonrası 

FETÖ ile irtibatının netleşmesi üzerine konuyla ilgili bir basın bildirisi 25.07.2016 tarihinde Genel Başkanımız 

Ecevit Öksüz imzasıyla kamuoyu ile paylaşılmış, konunun takipçisi olunarak İHL’lerin askeri okullara kabulü 

konusunda kamuoyu oluşturma çalışmaları yürütülmüştür. 

48. Genel Başkanımız Ecevit Öksüz’ün 04.08.2016 tarihinde Kontv’de yayınlanan Düzlem 

programına konuk olarak darbe sürecini ve İHL’lilerin de orduya girişinin önünün açıldığı süreci 

yorumlamıştır. 

49. 2015 yılında Tahir Büyükkörükçü AİHL hazırlık sınıfını başarıyla tamamlayan 20 öğrenci ile 

gerçekleştirilen ve büyük verim elde edilen “Arapça Köyü” projemiz 2016 yılında da hayata geçirilmiş, 25 

Temmuz-02 Eylül tarihleri arasında 6 haftalık bir program dahilinde gerçekleştirilen proje için 2016 yılında 

Tahir Büyükkörükçü AİHL’den 22, geçtiğimiz yılki projenin veriminden hareketle gelen talep üzerine İstanbul 

Uluslararası Fatih Sultan Mehmet AİHL’den 34 ve NEÜ İlahiyat Fakültesi hazırlık sınıfını başarıyla 

tamamlayan kız öğrencilerden 8 öğrenci olmak üzere toplamda 64 öğrenci kabul edilmiş, proje erkek 

öğrenciler için İlim Yayma Cemiyeti Fahri Kulu İlahiyat Yurdu’nda, kız öğrenciler için ise Meram Yaka’da 



 

bulunan öğrenci evinde, TİMAV öncülüğünde İYC Konya Şubesi ve NEÜ İlahiyat Fakültesi işbirliği ile 

gerçekleştirilmiştir. 

50. İlim Yayma Cemiyeti Fahri Kulu İlahiyat Yurdu’nda TİMAV öncülüğünde İYC Konya Şubesi ve 

NEÜ İlahiyat Fakültesi işbirliği ile gerçekleştirilen “Arapça Köyü” projemizin bitiminde 02 Eylül 2016 Cuma 

günü projenin gerçekleştirildiği yurdun salonunda öğrencilerimizin hazırladıkları programı sunmaları için 

yemekli yılsonu programı organize edilmiş, Cuma namazının ardından düzenlenecek programda 

öğrencilerimize hediyeler ve katılım belgeleri takdim edilmiş, Arapça Köyü projesinin tamamlanmasını 

müteakip Anadolu Ajansı (AA) ile organizasyon yapılarak sesli ve görüntülü haber yapılması sağlanmış ve AA 

yoluyla kamuoyu ile paylaşılmıştır. 

51. Gençlik ve Spor Bakanlığı GPDP 2015-1 kapsamında yürütülen “İlham İle Güçlü Gençlik” 

projemizin yıl içinde devam eden 16 haftalık eğitimlerini müteakiben yapılan 8 haftalık yaz kursunun 

kapanış programı için 31 Ağustos 2016 tarihinde yönetim kurulumuz, projede eğitim veren hocalarımız, 

projeye dâhil olan öğrenci ve velilerimizle “Yılsonu Kaynaşma ve Motivasyon” yemeği organize edilmiş, 

program Merkez Bera Otel’de gerçekleştirilmiş, projeye katılan öğrencilere saat, usb, kitaplar vb. oluşan 

hediye kiti ve katılım belgeleri, ders veren hocalarımıza ise teşekkür belgeleri takdim edilmiş, program ve 

projenin genel işleyişi ile ilgili haber bülteni kamuoyu ile paylaşılmıştır. 

52. Konya Valisi Yakup Canbolat’ın vakfımıza yaptığı iade-i ziyaretin 06 Eylül 2016 tarihinde 

kabulünün ardından ziyaret basın bülteni yoluyla kamuoyu ile paylaşılmıştır. 

53. Mümtaz Koru İmam Hatip Ortaokulu’nun Arapça, İngilizce ve Kur’an ağırlıklı sınıflar oluşturarak 

2016-2017 eğitim-öğretim yılında uygulamayı planladığı proje için, yapılacak sınavda her üç sınıfın sınavı 

birincilikle kazanan öğrencilerine 15 Ekim 2016 – 15 Haziran 2017 tarihleri arasında 9 ay süreyle birinci sınıf 

eğitimleri için 100’er TL burs verilmeye başlanmıştır. 

54. Tahir Büyükkörükçü AİHL’de 2014-2015 eğitim-öğretim yılında başlatmış ve 2015-2016 eğitim 

öğretim yılında devam ettirmiş olduğumuz burs uygulamasının devamı sağlanmış; 2014-2015 eğitim 

öğretim yılında hazırlık okuyan ve vakfımızdan burs alan, 2015-2016 eğitim öğretim yılından devam eden 

20, 2016-2017 eğitim öğretim yılından devam eden 15 öğrencinin bursları 250 TL olarak devam ettirilmiş, 

2016-2017 eğitim öğretim yılında yeni kayıt yaptıran öğrencilerden ise en yüksek puanla tercihte bulunan ilk 

15 öğrenciye yine 250 TL olmak üzere toplamda 50 öğrenciye burs verilmiştir. Bursların 15 Ekim 2016-15 

Haziran 2017 tarihleri arasında 9 ay olarak, her ayın 15’inde öğrencilerin banka hesaplarına yatırılmasına, 

burslarla ilgili olarak öğrenci velileri ile imzalanan sözleşme gereği okuldan nakil olan öğrencilerin ve gerekli 



 

not ortalamasını tutturamayan öğrencilerin burslarının okul yönetimi ile istişare edilerek kesilmesine karar 

verilmiştir. 

55. Muhammed Hamdi Yazır Hatip Ortaokulu’ndan vakfımıza iletilen talep üzerine 2016-2017 

eğitim-öğretim yılında okul idaresinin yapacağı sınavda üstün başarı gösteren üç öğrenciye 15 Ekim 2016 - 

15 Haziran 2017 tarihleri arasında 9 ay süreyle birinci sınıf eğitimleri için 100’er TL burs verilmesine karar 

verilmiş ve proje uygulanmaya başlanmıştır. 

56. 15 Temmuz darbe girişimi sürecini tarihî, siyasî, psikolojik, sosyolojik, felsefî, ekonomik, edebi 

açılardan ve din eğitimi ile basın ve sosyal medya yönünden okumalara tabi tutmak, 15 Temmuz’u tüm 

boyutlarıyla anlamak ve anlamlandırmak amacıyla İLHAM bünyesinde vakıf genel merkezimizde toplamda 9 

farklı alanda “15 Temmuz Okumaları” adıyla seminerler dizisi tertip edilmiş, alanında uzman konuklar ve 

akademisyenlerle yapılacak bu seminerler konusunda 21.09.2016 tarihinde basın bülteni yoluyla kamuoyu 

bilgilendirilmiştir. 

57. 2016-2017 eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla yeni eğitim-öğretim yılını tebrik eden ve 

15 Temmuz sonrası yaşananların eğitim-öğretime etkisini değerlendiren bir basın bülteni 19.09.2016 

tarihinde kamuoyu ile paylaşılmıştır. 

58. Genel Başkan Yardımcımız Prof. Dr. Muhiddin Okumuşlar 25.09.2016 tarihinde “Osmanlı’dan 

Günümüze Eğitim Sistemi, müfredat ve tarihi süreç”in işlendiği A Haber’de yayınlanan “Kadraj” programına 

vakfımız adına konuk olarak katılmıştır. 

59. 24-25.09.2016 tarihinde ÖNDER tarafından Kahramanmaraş’ta organize edilen 13. İmam 

Hatipliler Kurultayı’na vakfımızı temsilen yönetim kurulu üyemiz Mehmet Erdoğdu’nun katılmıştır. 

60. Üyesi bulunduğumuz Milli İrade Platformu’nun 30.09.2016 tarihinde İstanbul’da düzenlediği 

istişare toplantısına vakfımızı temsilen Genel Başkanımız Ecevit Öksüz ve Genel Müdürümüz Sami Bayrakcı 

katılmışlardır.  

61. Gençlik ve Spor Bakanlığı GPDP 2015-1 kapsamında vakfımız tarafından yürütülen “Geleceğin 

Yazarları Buluşuyor-2” projesinin somut çıktısı olarak bakanlığa sunulan, projeye katılan öğrencilerin farklı 

edebi türlerdeki yazılarından oluşan kitap çalışması tamamlanarak “Bir Yazı da Benden” ismiyle 800 adet 

basılmıştır. 

62. İLHAM 2016-2017 eğitim-öğretim yılının başlangıcında, 17 Ekim 2016 Pazartesi günü, İLHAM’da 

2016-2017 eğitim-öğretim yılında ders verecek hocalarımız, Selçuklu Belediye Başkanı ve yönetim 



 

kurulumuzun katılımıyla, İLHAM ihalesi kapsamında “İLHAM Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı” adıyla 

yemekli bir organizasyon yapılmış, toplantının yapılmasını müteakip basın bülteni yoluyla kamuoyu ile 

paylaşılmıştır. 

63. Vakfımızın geleneksel hikâye yarışması organizasyonunun 2017 yılında da, geçtiğimiz 2 yılda 

olduğu gibi Selçuklu Belediyesi’nin sponsorluğunda gerçekleştirilmesine, konuyla ilgili gerekli yazışmaların 

yapılmasına karar verilmiştir. 

64. 2016-2017 eğitim-öğretim yılında gerçekleştirilecek olan 6. Geleneksel Hikâye Yarışması’nın 

ana teması olarak “15 Temmuz” konusu ilan edilmiş, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ile gerekli yazışmalar 

yapılarak süreç başlatılmıştır. 

65. Maarif Vakfı’nın İstanbul’da düzenlediği STK istişare toplantısına vakfımızı temsilen Genel 

Müdürümüz Sami Bayrakcı katılmıştır. 

66. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nden vakfımıza iletilen davet üzerine Cumhurbaşkanlığı tarafından 

29 Ekim 2016 tarihinde düzenlenecek olan “29 Ekim Resepsiyonu”na vakfımızı temsilen Genel Başkanımız 

Ecevit Öksüz’ün katılmıştır. 

67. Velisi Dilek Küçükgözlü tarafından vakfımıza iletilen sosyal yardım dilekçesine istinaden, Tahir 

Büyükkörükçü (TBK) AİHL 9. sınıf öğrencisi Burhan Bahadır Küçükgözlü (TCKN: 62239008752)’ye vakfımız 

tarafından 15 Kasım 2016 tarihinden başlamak üzere her ay düzenli olarak 250 TL burs verilmeye 

başlanmıştır.  

68. Vakfımızın 2 yıldır yürüttüğü Din Öğretiminde Kalite Çalıştayları dizisinin devamı olarak 27-

28.01.2017 tarihinde İmam Hatip Ortaokullarında ve İmam Hatip Liselerinde okutulmakta olan zorunlu ve 

seçmeli ders müfredatları ile “Fen, Sosyal, Sanat İmam Hatipler” gibi proje İmam Hatip Liselerinin durumu 

ve müfredatının değerlendirildiği “İmam Hatiplerde Mesleki Müfredat ve Program Çeşitliliği Çalıştayı” 

yapılmış, ilgili çalıştaya Türkiye genelinden İmam Hatip öğretmenleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, MEB 

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü yetkilileri ve akademisyenler davet edilmiş, program Novotel’de 

gerçekleştirilmiştir.  

69. Çalıştayın açılış panelinde sonuçları sunulmak ve tartışılmak üzere Konya merkezde bulunan 

İHL’lerden 12 tanesinin 11 ve 12. sınıf öğrencilerinden 600 öğrenciye müfredatla ilgili memnuniyet ve 

beklenti anketi uygulanmış, aynı İHL’lerde görev yapan öğretmenlerden 250 öğretmenin de müfredat 

konusundaki memnuniyet ve beklentilerini ölçmek üzere ayrı bir anket uygulanmıştır. 



 

70. İDSB Eğitim Komisyonu’nun 09.11.2016 tarihinde İstanbul’da düzenlediği istişare toplantısına 

vakfımızı temsilen Genel Başkanımız Ecevit Öksüz’ün katılmıştır. 

71. İLHAM 2016-2017 seminerleri kapsamında açılış seminerimiz 06.11.2016 tarihinde Gazeteci-

Yazar Akif Emre’nin katılımı ile KTO Konferans Salonu’nda yapılmış, ilgili kişi ve kurumlara davetiyeler 

gönderilmiş, Selçuklu Belediyesi ihalesi kapsamında yapılan seminerin KONTV’de yayını sağlanmış, seminere 

gelen davetlilere İLHAM seminer kitapçığı ve vakfımız tarafından yapılan alan araştırmasına dayanılarak 

Ertan Özensel ve M. Ali Aydemir tarafından kitaplaştırılarak Çizgi Kitabevi tarafından yayımlanan “Türkiye’de 

İmam Hatipli Olmak” kitabının temini yapılarak dağıtılmıştır. 

72. Malatya Şubemizin 07.11.2016 tarihinde kargo yoluyla vakıf merkezimize ulaştırdığı, 

28.10.2016 tarih ve 2016/28 nolu karara istinaden Malatya Şube Başkanı’nın değişmesi ve yeni yönetim 

kurulu üyelikleri konusunda alınan kararın uygun olduğu değerlendirilmiş, Malatya Şube Yönetim Kurulu 

Başkanlığı görevinden istifa eden Mikail Çirkin’in yönetim kurulu üyesi olarak devamına, vakfımızın Malatya 

Şube Başkanlığı’na Mehmet Demirbaş (TCKN: 54505299896)’ın atanmasına, Muhasip üyeliğe Fatih Aktaş’ın, 

sekreterliğe Şahin Ayhan’ın getirilmesine, diğer yönetim kurulu üyelerinin yönetim kurulu üyeliklerinin 

devamına karar verilmiştir. 

73. Vakfımızın sürekli faaliyetlerinden olarak devam eden “Uluslararası Dini Araştırmalar ve Küresel 

Barış Sempozyumu” dizisinin üçüncüsünün “Medeniyet ve Birlikte Yaşama Kültürü” temasıyla İspanya’nın 

Sevilla şehrinde 17-21 Mayıs 2017 tarihlerinde yapılmasına, diğer Endülüs şehirleri için sempozyum sonrası 

gezi programı tertibine, 2017 yılı Ocak ayı içinde sempozyum web sitemiz üzerinden çağrıya çıkılmasına, 

Necmettin Erbakan Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi ve Medeniyetler 

İttifakı Girişimi ile yapılan görüşmeler neticesinde sözkonusu kurumların sempozyum ortağımız olarak 

belirlenmesine ve çalışmaların ortak yürütülmesine karar verilmiştir. Sempozyumla ilgili olarak 17-19 Kasım 

tarihlerinde Genel Başkanvekilimiz Muhiddin Okumuşlar ve Genel Müdürümüz Sami Bayrakcı İstanbul’a 

giderek İstanbul’dan ortak edilecek kuruluşlar konusunda ilgili görüşmeleri gerçekleştirmişlerdir. 

74. Vakfımızın bölgesel şubeleşme kararı kapsamında Şanlıurfa’da açmayı planladığımız şube için 

gerekli bilgilendirmeleri yapmak ve bina tahsisi konusunu görüşmek üzere vakfımız adına Genel 

Müdürümüz Sami Bayrakcı ve İLHAM Koordinatörümüz Ertan Özensel 24 Kasım 2016 tarihinde Şanlıurfa 

Valisi Güngör Azim Tuna ve Haliliye Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya ile görüşmelerde bulunmak üzere 

Şanlıurfa’ya gitmişlerdir. 



 

75. Üyesi bulunduğumuz Konya STK Platformu İcra Kurulu’ndan vakfımıza iletilen talep üzerine, 

vakfımızın yönetim kurulu üyeliğinin yanısıra Konya STK İcra Kurulu üyesi olarak da platformda yer alması 

sağlanmış, yapılan görev dağılımı neticesinde Tanıtım ve Medya İşleri Başkanlığı’nın vakfımız tarafından 

deruhte edilmiştir. 

76. 08-09.12.2016 tarihlerinde Tahir Büyükkörükçü AİHL ve vakfımızın misafiri olarak Konya’ya 

gelen İzmit Mehmet Akif Ersoy Proje Kız AİHL öğrenci ve öğretmenleri 08.12.2016 tarihinde vakfımızda 

misafir edilmişlerdir.  

77. Vakfımız ve Selçuklu Belediyesi işbirliği ile yürütülen İLHAM kapsamında 25 Aralık Pazar günü 

düzenlenen toplu seminerde Cumhurbaşkanı başdanışmanları Ayşe Türkmenoğlu, Gülay Samancı ve 

Mustafa Akış’ın misafir edilmişler, seminer KTO Konferans Salonu’nda saat 15.00’te düzenlenmiştir. 

“Cumhurbaşkanlığı Sistemi ve Yeni Türkiye” konusuyla verilen seminere İLHAM öğrencilerinin yanısıra 

Konya protokolü ve STK’ları da davet edilmiştir. 

78. Konya’da sosyal, ticari ve kültürel hayatın nabzını tutmak için çıkan Konya Life Dergisi’nden 

vakfımıza ulaşan talep doğrultusunda derginin Aralık 2016 sayısı için Genel Başkanımız Ecevit Öksüz 

vakfımızın gayesi ve faaliyetlerini anlatan bir mülakat vermiştir. 

79. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Gençlik Projeleri Destek Programı (GPDP) 2016-2 Proje 

Çağrısı döneminde çıkılan proje çağrısına vakfımız tarafından 2 proje ile başvuru yapılmıştır. Birinci proje 

olarak geçtiğimiz yıllarda yürütülen “Geleceğin Yazarları Buluşuyor” projesinin devamı niteliğinde 

“Geleceğin Yazarları Buluşuyor-3”, ikinci proje olarak “Çevrimiçi Ahlak” adıyla yapılacak ve çeşitli illerde 

sosyal medya ahlakı konulu seminerler dizisinden oluşacak proje seçilmiştir. Yine sözkonusu GSB GPDP 

2016-2 Proje Çağrısı döneminde Başkanlığını Genel Başkan Yardımcımız Muhiddin Okumuşlar’ın yaptığı 

Yüksek Din Eğitimi Programları Kalite Değerlendirme Akreditasyon Derneği (DEKAD) adına, dernek 

tarafından “Din Eğitimi Işığında Genç Akademi” adıyla yapılan ve din eğitimi alanında yüksek lisans ve 

doktora yapan öğrencileri ve din eğitimi akademisyenlerini buluşturmak ve atölye çalışmaları yapmak içeriği 

ile şekillendirilen proje başvurusunda da vakfımızın amaçlarıyla örtüşmesi de dikkate alınarak proje ortağı 

olarak yer alınmıştır. 

80. Vakfımızın kurumsal lobi faaliyetlerini geliştirmek ve var olan ilişkileri güçlendirmek amacıyla 

yürüttüğümüz faaliyetlerden olarak ortak çalışma alanları ve İmam Hatipler üzerine istişarelerde bulunmak 



 

üzere Ensar Vakfı Genel Müdürü Hüseyin Kader ve Ensar Vakfı yönetiminden bir kişi Konya’da 21.12.2016 

tarihinde misafir edilmiştir. 

81. Genel Başkanımız Ecevit Öksüz ve Genel Müdürümüz Sami Bayrakcı 26.12.2016 tarihinde 

Ankara’da Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Koordinatörü Orhan Karakurt’u ziyaret edip, vakfımız faaliyetleri 

hakkında bilgilendirme ve projelerimiz konusunda görüşme yapmışlardır.  

82. Yönetim ve İcra Kurulu’nda görev aldığımız Konya STK Platformu’nun 28.12.2016 tarihinde 

yemekli olarak icra edilecek yönetim kurulu toplantısına vakfımız ev sahipliği yapmıştır. 

83. Selçuklu Belediyesi’nin “Sel-Bel 2017 Proje Çağrısı” adı altında sivil toplum kuruluşları için 

çıktığı proje çağrısına vakfımız adına, 27-28.01.2017 tarihinde yapacağımız “Din Öğretiminde Kalite 

Çalıştayları-3: İmam Hatiplerde Mesleki Müfredat ve Program Çeşitliliği Çalıştayı” projesi, 17-21 Mayıs 2017 

tarihlerinde yapmayı planladığımız “Uluslararası Dini Araştırmalar ve Küresel Barış Sempozyumu: Medeniyet 

ve Birlikte Yaşama Kültürü” Sempozyumuna İLHAM öğrencilerimizden 50 öğrencinin katılması konusunda 

hazırladığımız proje ve “İlham Okul” adıyla 2016 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığı desteğiyle yürüttüğümüz 

“İlham İle Güçlü Gençlik” projesinin devamı niteliğinde hazırladığımı proje ile olmak üzere 3 farklı proje ile 

başvuruda bulunulmuştur. 

84. Vakfımızın devam eden projelerinin artması, içeriklerinin gelişimi, planlanan ve projelendirilen 

çalışmaların yürütülmesinde verimliliğin artırılması gerekliliğinin ortaya çıkardığı zaruret dolayısıyla 3 yıldır 

vakfımız çalışmaları için gönüllü olarak genel müdürlük görevini yürüten vakıf genel müdürümüz Sami 

Bayrakcı 01.01.2017 tarihi itibariyle vakfımızda sigortalı ve maaşlı çalışan, profesyonel görevli olarak aynı 

görevi yürütmeye başlamıştır. 

85. AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından düzenlenen ve “sivil toplumu 

geliştirmek ve güçlendirmek konusunda öncü ve aktif bir rol üstlenmek, ülkemizde ve dünyanın dört bir 

yanında faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşlarımızı “sivil toplum” hedefini gerçekleştirmek için bir araya 

getirmeyi, gelişimi sürdürmeyi ve Yeni Türkiye’yi hep beraber inşa etmeyi” amaçlayarak tertip edilen “Yılın 

Sivil Toplum Farkındalık” Ödülleri organizasyonunda belirlenen kategoriler çerçevesinde Sosyal Sorumluluk 

kategorisine “Çevrimiçi Ahlak” projemiz ile, Eğitim kategorisinde “İHL’lerin Sorunları, Gelişimi ve Gelecek 

Tasarımı” ve bağlantılı olarak “İlham İle Güçlü Gençlik” projemiz ve “İLHAM” projemiz ile, Kültür ve Sanat 

kategorisine “Hikaye Yarışması” projemiz ve “Geleceğin Yazarları Buluşuyor” projemiz ile başvurulmuştur. 



 

86. Konya Valiliğince 8 imam hatip ortaokulu açılması konusunda Danıştay tarafından alınan 

yürütmeyi durdurma kararının kınanması ve düzeltilmesinin gerekliliği hakkında Anadolu Ajansı’na Genel 

Başkanımız tarafından verilen mülakat yoluyla konu kamuoyunun gündemine taşınmıştır. 


