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1. 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’le-
rin Sorunları, Gelişimi ve Gelecek Tasarımı” ve bağlantılı olarak “İlham İle 
Güçlü Gençlik” projemiz ve “İLHAM” projemiz ile, Kültür ve Sanat kate-
gorisine “Hikaye Yarışması” projemiz ve “Geleceğin Yazarları Buluşuyor” 
projemiz ile başvurulmuştur.

2. 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 veri-
len mülakat yoluyla, konu kamuoyunun gündemine taşınmış ve 03.01.2017 
tarihinde konuyla ilgili olarak Genel Başkanımız Kontv’de yayınlanan Düz-
lem programına konuk olmuştur.

3. 2016-2017 eğitim-öğretim yılı birinci dönem TEOG (Temel Eğitimden 
Ortaöğretime Geçiş) sınavında Konya merkezde bulunan İHO’lardan tüm 
soruları doğru cevaplayarak tam puan almaya hak kazanan 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 Gür-
soy, merkez ilçe milli eğitim müdürleri, öğrenciler ve aileleri, okul idareci-
leri ve Konya İmam Hatip Okulları Platformu yetkililerinin katılımıyla çeyrek 
altın ile ödüllendirilmiş ve sözkonusu ödül töreni basın bülteni yoluyla ka-
muoyu ile paylaşılmıştır.



4. Konya İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Şükrü Yaman’a yönetim 
kurulu üyelerimiz ile birlikte 18.01.2017 tarihinde hayırlı olsun ziyaretinde 
bulunulmuştur.

5. İHO ve İH’lerdeki meslek derslerinin herbirinin müfredatlarının ayrı ayrı 
değerlendirmeye tabi tutulduğu, öncesinde hazırlık yapılarak katılımcılara 
geniş bir raporun da sunulduğu “İmam Hatiplerde Mesleki Müfredat ve 
Program Çeşitliliği Çalıştayı”mız 50 ilden 100 katılımcı ile 27-28.01.2017 
tarihlerinde Selçuklu Belediyesi işbirliğiyle Konya-Novotel’de gerçekleş-
tirilmiştir.

6. 27-28.01.2017 tarihinde vakfımız tarafından gerçekleştirilen “İmam Ha-
tiplerde Mesleki Müfredat ve Program Çeşitliliği Çalıştayı”mızın sonuç ra-
porunu arz etmek, vakıf faaliyetlerimiz hakkında bilgilendirmek ve vakfımız 
ve İmam Hatipler konusunda istişarelerde bulunmak, lobi faaliyetleri yü-
rütmek üzere Genel Başkanımız Ecevit Öksüz, Genel Başkan Yardımcımız 
Muhiddin Okumuşlar ve Genel Müdürümüz Sami Bayrakcı 14.02.2017 tari-
hinde Ankara’ya giderek Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, MEB Bakan Yar-
dımcısı Orhan Erdem, MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Alpaslan Dur-
muş ve MEB Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz ile görüşmüşlerdir. 
Bu görüşmeler neticesinde ilgililerine arz edilen raporlar, Milli Eğitim Ba-
kanlığı tarafından yapılan müfredat çalışmasına dikkate alınmış, hazırlanan 
yeni müfredatın sunumunda vakfımızın düzenlediği çalıştay sonuçlarından 
faydalanıldığı bakanlık tarafından ifade edilmiştir.

7. Konya-Bozkır İlçe Müftülüğü’nden gelen davet üzerine Genel Başka-
nımız Ecevit Öksüz, 15.02.2017 tarihinde Bozkır Müftülüğü tarafından aylık 
mutat olarak düzenlenen toplantıya konuşmacı olarak katılmış, aynı gün 
Bozkır İHL’yi de ziyaret etmiştir.

8. İLHAM’da 2016-2017 yılı bahar döneminde ders verecek hocalarımız, 
Selçuklu Belediye Başkanı ve yönetim kurulumuzun da katılımıyla 17.02.2017 
Cuma akşamı, geleneksel olarak devam eden “İLHAM Bilgilendirme ve İs-
tişare Toplantı”mız icra edilmiştir.



9. 25.02.2017 tarihinde gerçekleştirilecek olan 11. Olağan Genel Kurul Top-
lantımız öncesi Genel Kurul üyelerimiz, bizzat ziyaret edilerek genel kurul 
süreci hakkında bilgilendirilmiş ve davet edilmiş, bu ziyaretler esnasında 
kendilerine Genel Kurul Üyelik Beratı ve vakfımızın yayınlarından oluşan 
kitap seti takdim edilmiştir.

10. Ortaokul ve liselerde seçmeli ders sürecinin başlamasını müteakip 
21.02.2017 tarihinde 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 payla-
şılmış, konuyla ilgili vakfımız tarafından hazırlatılan afişler sosyal medya he-
saplarımızdan paylaşılarak söz konusu derslerin seçilmesi teşvik edilmiştir.

11. Vakfımız senedimizin 9. maddesi a bendine göre 11. Olağan Genel Ku-
rul Toplantımız, 25.02.2017 Cumartesi günü saat 09.30’da MÜSİAD Konya 
Şubesi Konferans Salonu’nda yapılmıştır. Genel Kurulumuzda oybirliği ile 
başkanlığa mevcut Genel Başkanımız Ecevit Öksüz seçilmiştir. Vakıf se-
nedimizde yapılması öngörülen bir takım değişiklikler için, Yönetim Ku-
rulumuzun teklifi ve Genel Kurul üyelerimizin kabulüyle birlikte ilgili süreç 
başlatılmıştır.

12. Kültür Bakanlığı tarafından 03-05.03.2017 tarihlerinde İstanbul’da dü-
zenlenen ve vakfımızın da davetli olduğu, kültür ve sanat alanlarındaki so-
runlar ve çözüm önerilerinin görüşüldüğü, kültür politikaları, kültür dip-
lomasisi, kültür ekonomisi, kültür varlıkları ve arkeoloji, sahne sanatları, 
sinema-televizyon, müzik, görsel sanatlar, dil ve edebiyat, yayın ve kütüp-
hanecilik, medya ve kültür, çocuk ve kültür, mimari ve kültür, şehir ve kültür, 
yerel yönetimler ve kültür, yurtdışı Türkler ve kültür, aile ve kültür konuları-
nın ele alındığı Kültür Şurası’na vakfımızı temsilen Genel Başkanımız Ecevit 
Öksüz katılmıştır.

13. Üyesi bulunduğumuz Milli İrade Platformu’nun 15 Temmuz’da darbe 
girişiminde bulunan ve Marmaris’te Cumhurbaşkanımıza suikast planla-
yan hainlerin yargılanmasına devam edilen dava ile ilgili olarak 09.03.2017 
Perşembe günü 09.00’da protesto gösterisi, 10.30’da ise Muğla Ticaret 
Odası Arka Giriş Kapısında yapacağı basın açıklaması etkinliğine vakfımızı 
temsilen yönetim kurulu üyemiz Sıtkı Erben katılmıştır.



14. İLHAM 2016-2017 eğitim-öğretim yılının ikinci dönem açılış semineri 
12.03.2017 tarihinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yasin Aktay’ın katı-
lımıyla Konya-Merkez Bera Otel’de “Türkiye’de Siyasal Kültür, Darbeler ve 
Sosyolojik Dinamikler” başlığıyla gerçekleştirilmiştir.

15. Yönetim kurulumuzun daha önceki süreçte aldığı bölgesel şubeleş-
me kararına istinaden, ülkemizin sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmasına 
destek olmak ve vakfımızın faaliyetlerini geliştirmek ve genişletmek ama-
cıyla Şanlıurfa’da açmayı planladığımız şube çalışmaları için Şanlıurfa Valisi 
Güngör Azim Tuna ve muhtemel yönetim kurulu üyeleri ile gerekli görüş-
meleri yapmak, istişarelerde bulunmak ve şube yönetimini teşekkül ettir-
mek üzere yönetim kurulu üyelerimiz Muhiddin Okumuşlar, Sıtkı Erben ve 
genel müdürümüz Sami Bayrakcı 12-14.03.2017 tarihlerinde Şanlıurfa’ya bir 
ziyaret gerçekleştirmişlerdir.

16. AB Adalet Divanı’nın “işverenlerin, çalışanların iş yerlerinde iç kurallar 
gereği herhangi bir siyasi, felsefi veya dini sembolün görünür kullanımını 
yasaklamasının doğrudan ayrımcılık teşkil etmediğine” hükmettiği kararı ve 
ayrıca Hollanda’da bakanlarımıza ve Türk vatandaşlarına gösterilen insanlık 
dışı uygulamaları değerlendiren bir basın bülteni kaleme alınarak kamuoyu 
ile paylaşılmıştır.

17. 25.02.2017 tarihinde gerçekleştirdiğimiz Genel Kurul sonrası oluşan 
12. Merkez Yönetim Kurulu üyelerimiz ile 25-26.03.2017 tarihlerinde Alan-
ya-Bera Otel’de; yönetim kurulumuzun çalışma usûl ve esaslarını belirle-
mek ve vakfımız faaliyetlerini istişare etmek üzere “Strateji Toplantısı” icra 
edilmiştir.

18. 12. Merkez Yönetim Kurulu görevlendirmeleri kapsamında Prof. Dr. Mu-
hiddin Okumuşlar Genel Başkan Yardımcısı, Mustafa Kavuş Genel Sekre-
ter ve Ahmet Fatih Özboyacı ise Muhasip olarak görevlendirilmiştir.

19. Vakfımızın şubeleşme faaliyetlerinin bundan sonraki süreçte hız ka-
zanacağı ve yapılan çalışmaların vereceği neticeler göz önüne alınarak, 
vakfımızın 13.06.1996 tarihinde kaleme alınmış olan şube yönergesi yeni-
lenmiştir.



20. 29.03.2017 tarihinde İmam Hatip Okulları Konya Platformu’nun tertip 
ettiği, Konya merkez ve taşra ilçelerde bulunan İHO ve İHL Okul Aile Bir-
liklerinin katıldığı istişare toplantısı vakfımızın ev sahipliğinde Nov Otel’de 
gerçekleştirilmiştir.

21. Üyesi bulunduğumuz Milli İrade Platformu adına yayınlanan gazete ilanı 
ve 10 Nisan 2017 Pazartesi Saat 11.00’da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan'ın teşrifleriyle Milli İrade Platformu tarafından 15 Temmuz gazile-
ri ve şehit yakınlarının katılımıyla yapılacak program konusunda istişarede 
bulunmak üzere 01.04.2017 Cumartesi günü İstanbul’da düzenlenen top-
lantıya vakfımızı temsilen Genel Başkanımız Ecevit Öksüz katılmışlardır.

22. Üyesi bulunduğumuz Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı tarafından 
05.04.2017 tarihinde düzenlenen ve üye kuruluşların başkan ve temsilci-
lerinin katıldığı “Referandumda Evet” konulu basın toplantısına vakfımızı 
temsilen yönetim kurulu üyemiz Lokman Koyuncuoğlu katılmıştır.

23. Yönetim kurulumuzun çalışma ilkeleri ve prensipleri başlığı altında ger-
çekleştirdiği istişareler sonucunda, vakfımızın kurumsal yapısını güçlen-
dirmek, faaliyet alanlarımızı güçlendirmek ve geliştirmek, yönetim kurulu 
içerisinde fonksiyonel görev paylaşımlarını daha aktif hale getirmek, fa-
aliyetlerimizde uzmanlık alanları oluşturmak ve geliştirmek vb. amaçlarla 
yönetim kurulumuz arasında Eğitim ve Akademi, Mail İşler, Teşkilatlanma, 
İletişim ve Organizasyon, İmam Hatip Okulları Koordinasyon, Kültür Sanat, 
Gençlik ve Spor ve Proje Geliştirme komisyonları kurulmuştur.

24. 12.04.2017 tarihinde üyesi bulunduğumuz Milli İrade Platformu tarafın-
dan İstanbul-Sinan Erdem Spor Salonu’nda organize edilen “15 Temmuz 
Şehit Yakınları ve Gazileriyle Buluşma Programı”na vakfımızı temsilen Ge-
nel Başkanımız Ecevit Öksüz ve Yönetim Kurulu Üyemiz Lokman Koyuncu-
oğlu katılmışlardır.

25. Ülkemizde 16.04.2017 tarihinde gerçekleşecek olan ve 18 anayasa 
maddesinde değişiklik öngören referandumla ilgili olarak vakfımızın ter-
cihini ortaya koyan ve neden “Evet” dediğimizi izah eden bir basın bülteni 
12.04.2017 tarihinde kamuoyu ile paylaşılmış ve ayrıca konuyla ilgili afişler 
hazırlatılarak sosyal medya yoluyla yayınlanmıştır.



26. 16.04.2017 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne yöne-
lik gerçekleştirilmiş olan referandum sonuçlarını değerlendiren bir basın 
bülteni 17.04.2017 tarihinde kaleme alınarak, Genel Başkanımız Ecevit Ök-
süz imzasıyla kamuoyu ile paylaşılmıştır.

27. Akit TV’de 19.04.2017 tarihinde yayınlanan ve eğitim, İmam Hatipler ve 
referandum sürecinin değerlendirildiği “Gündem Özel” programına, vak-
fımız ve İmam Hatipler adına lobi faaliyetleri yürütmek maksadıyla yönetim 
kurulu üyemiz Lokman Koyuncuoğlu katılmıştır.

28. MÜSİAD Konya Şubesi’nde gerçekleştirilen Genel Kurul sonrası Kon-
ya Şube Başkanlığı görevini devralan Ömer Faruk Okka ve yeni yönetim 
kuruluna, 20.04.2017 tarihinde yönetim kurulumuz hayırlı olsun ziyaretinde 
bulunmuştur.

29. 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 doğrudan temin yoluyla 
10.000 adet vakfımızdan alınarak bakanlık tarafından Türkiye genelindeki 
farklı illerde öğrencilere dağıtılmıştır.

30. İnönü Üniversitesi öncülüğünde 27-29 Nisan 2017 tarihlerinde Malat-
ya’da düzenlenen “Geleceğin İnşasında İmam Hatip Okulları Uluslararası 
Sempozyumu”na üniversiteden gelen talep üzerine ortak olunarak, şube-
mizden sağlanacak katılımın yanısıra sempozyuma ilgili tarihte vakıf ge-
nel merkezimiz adına da katılım sağlanmış, İLHAM hocalarımız sempozyum 
hakkında mail yoluyla bilgilendirilerek katılımları teşvik edilmiştir.



31. Vakfımıza ulaşan davet üzerine 08.05.2017 tarihinde Vakıflar Hafta-
sı dolayısıyla Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Cumhurbaşkanımızın 
teşrifiyle İstanbul-Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen Vakıflar Haftası 
Açılış programına, vakfımızı temsilen Genel Başkanımız Ecevit Öksüz ve 
Yönetim Kurulu üyemiz Lokman Koyuncuoğlu katılmışlardır.

32. 17-22 Mayıs 2017 tarihleri arasında İspanya’nın Sevilla şehrinde III. Ulus-
lararası Dini Araştırmalar ve Küresel Barış sempozyumumuz “Medeniyet ve 
Birlikte Yaşama Kültürü” temasıyla gerçekleştirilmiştir. Sempozyum, 4 ayrı 
salonda 18 oturumda, İspanya, Amerika, Kanada, İngiltere, Almanya, Porte-
kiz ve Türkiye’den akademisyen, öğretmen, lisansüstü öğrenciler, sanatçı 
ve gazetecilerden oluşan 100 kişilik bir katılımla yapılmıştır. Sempozyum 
kapsamında İspanya’nın Endülüs bölgesinde 3 gün süren ve 4 farklı şehri 
kapsayan bir gezi de tertip edilmiştir.

33. Malatya-Selahaddin Eyyubi AİHL’den 50 civarında öğrencinin 
20.05.2017 tarihinde Konya’ya düzenlediği gezi kapsamında vakfımızda 
misafir edilmişler ve yönetim kurulu üyemiz Mustafa Büyükkaplan ile soh-
bet yapmışlardır.

34. AK Parti’nin 21.05.2017 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilen 3. Olağa-
nüstü Büyük Kongresi için vakfımıza ulaşan davetiyeye istinaden yönetim 
kurulu üyemiz Sıtkı Erben vakfımızı temsilen kongreye katılmıştır.

35. Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) İlahiyat Fakültesi yönetimi ve ho-
caları ile vakıf ilişkilerimizi geliştirmek amacıyla 20.06.2017 tarihinde NEÜ 
İdaresi tarafından işletilen Havuzbaşı Restoran’da vakfımızın organizasyo-
nu ve yönetim kurulumuzun da katılımı ile iftar ikramı yapılmıştır.

36. Vakfımıza Ramazan ayı için farklı kurum ve kuruluşlardan ulaşan iftar 
davetleri değerlendirilerek, vakfımız adına kamu kurumları, ilgili kurum ve 
kuruluşlar ve STK’lar ile güçlü ilişkiler kurulması ve davete icabet maksa-
dıyla Genel Başkanımız ve yönetim kurulu üyelerimizden programı uygun 
olanlar ilgili iftar organizasyonlarına katılmışlardır.



37. Başbakanlık tarafından 07.06.2017 tarihinde Çankaya Köşkü’nde STK’la-
ra yönelik olarak düzenlenen iftar programına vakfımızı temsilen Genel 
Başkanımız Ecevit Öksüz katılmıştır.

38. 19 Mayıs İlahiyat Fakültesi’nden gelen teklif üzerine Arapça Köyü pro-
jesinin Samsun’da gerçekleştirilebilme imkânlarını yerinde görmek ve de-
ğerlendirmek üzere yönetim kurulu üyemiz Muhiddin Okumuşlar ve Genel 
Kurul üyemiz Muhammet Tasa 09.06.2017 tarihinde Samsun’a giderek ince-
lemelerde bulunmuşlardır.

39. Cumhurbaşkanlığı tarafından 21.06.2017 tarihinde Beştepe Külliye-
si’nde STK temsilcileri için düzenlenen iftar programına vakfımızı temsilen 
Genel Başkanımız Ecevit Öksüz katılmıştır.

40. 2015 ve 2016 yıllarında vakfımız tarafından İlim Yayma Cemiyeti (İY-
C)’nin ev sahipliğinde Tahir Büyükkörükçü AİHL’den ve İstanbul Fatih Sul-
tan Mehmet AİHL’den öğrencilerin katılımıyla 6 haftalık programlar dahilin-
de gerçekleştirilen “Arapça Köyü”nün 3.sü 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 işbirliğiyle NEÜ İlahiyat Fakültesi’nde gerçekleştirilmiştir.

41. Tahir Büyükkörükçü AİHL’de 2014-2015 eğitim-öğretim yılında başlat-
mış ve 2015-2016 ve 2016-2017 eğitim öğretim yıllarında devam ettirmiş 
olduğumuz burs uygulaması 2017-2018 yılında da burs miktarı değiştiril-
meksizin 250 TL olarak devam ettirilmiş; 2017-2018 eğitim öğretim yılında 
yeni kayıt yaptıracak öğrencilerden -geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi- en 
yüksek puanla tercihte bulunan ilk 9 öğrenciye yine 250 TL olarak burs ve-
rilmesi kararlaştırılmış ve toplamda 50’nin üzerinde yıl içinde bur verilmeye 
devam edilmiştir.



42. Muhammed Hamdi Yazır İmam Hatip Ortaokulu’ndan vakfımıza 2016-
2017 eğitim-öğretim yılında iletilen talep üzerine 2016-2017 eğitim-öğre-
tim yılında olduğu gibi 2017-2018 eğitim-öğretim yılında da, okul idare-
sinin yapacağı sınavda üstün başarı gösteren üç öğrenciye 15 Ekim 2017 
- 15 Haziran 2018 tarihleri arasında 9 ay süreyle birinci sınıf eğitimleri için 
100’er TL burs verilmesi kararlaştırılmış ve icra edilmiştir.

43. Mümtaz Koru İmam Hatip Ortaokulu’nun Arapça, İngilizce ve Kur’an 
ağırlıklı sınıflar oluşturarak uygulanan ve 2 yıldır desteklediğimiz proje 
dâhilinde 2017-2018 eğitim-öğretim yılında da yapılacak sınavda her üç 
sınıfın sınavı birincilikle kazanan öğrencilerine 15 Ekim 2017 – 15 Haziran 
2018 tarihleri arasında 9 ay süreyle birinci sınıf eğitimleri için 100’er TL burs 
verilmesi kararlaştırılmış ve icra edilmiştir.

44. Yaz kurslarında Kur’an öğrenimi gören öğrenciler ve okullardan gelen 
talep üzerine Diyanet Vakfı Yayınları arasında yer alan Elif-Bâ cüzünden 
gerekli miktarda alınarak talep eden kurs ve okullara gönderilmiştir.

45. Üyesi bulunduğumuz Milli İrade Platformu’nun 14.07.2017 tarihinde 15 
Temmuz darbe girişimiyle ilgili İstanbul’da düzenlediği basın toplantısına 
vakfımızı temsilen Genel Başkanımız Ecevit Öksüz katılmıştır.

46. İmam Hatip Ortaokulu ve İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden sınırlı bir 
grup ile 31 Temmuz-25 Ağustos tarihleri arasında 4 hafta sürmek üzere 
“Sanat Atölyesi” adıyla, tezhip ön eğitimi nitelikli, geleneksel İslam sanat-
larına giriş hüviyetinde bir kurs, önümüzdeki yıllara mesnet ve örnek teşkil 
etmek üzere, prototip olarak uygulanmış, projeden alınan sonuç değer-
lendirilerek gelecek yıllarda projenin devam etmesine karar verilmiştir.

47. Vakfımız tarafından geleneksel olarak organize edilen “Uluslararası Dini 
Araştırmalar ve Küresel Barış Sempozyumu”nun dördüncüsü için ortaklık 
görüşmeleri ve istişarelerde bulunmak üzere Yönetim Kurulu üyemiz Mu-
hiddin Okumuşlar, Genel Kurul üyemiz Muhammet Tasa ve Genel Müdü-
rümüz Sami Bayrakcı 22.08.2017 tarihinde Ankara’ya giderek Hoca Ahmet 
Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. 
Dr. Musa Yıldız ile görüşmüşlerdir.



48. Geçtiğimiz yıllarda yapılan ve geleneksel faaliyetlerimiz arasında yer 
alan 6. Geleneksel Hikâye Yarışması ödül törenimiz 19.09.2017 tarihinde 
geniş bir katılımla Mevlana Kültür Merkezi Sultan Veled Salonu’nda Bekir 
Develi beyin sunumuyla gerçekleştirilmiş, program KONTV’de canlı olarak 
yayınlanmış, ilk 3 hikayenin kısa filmi çekilerek törende izletilmiş ve ilk se-
kize giren öğrencilerle birlikte Konya merkez ve taşra ilçelerde bulunan 
58 İHL’nin 2016-2017 yılı birincilerine yarımşar altın ve plaket ile ödülleri 
takdim edilmiştir.

49. 6. Geleneksel Hikaye Yarışması’na katılan eserlerden ilk 25 hikaye ki-
taplaştırılarak baskısı yapılmış ve kitap ödül töreni katılımcılarımız başta 
olmak üzere yıl boyunca ilgili kişi ve kurumlara dağıtılmıştır.

50. Konya merkezde bulunan 23 İHL’yi en yüksek puanla tercih eden öğ-
renciler, okulun ikinci haftasında Pazartesi günü (25 Eylül 2017 Pazartesi) 
bayrak töreninde vakfımızın yayınları, çeyrek altın ve plaket ile ödüllendi-
rilmişlerdir.

51. 5737 Sayılı Vakıflar Kanunu 5. maddesi gereğince Şanlıurfa şubemizin 
açılış beyannamesi verilerek açılış işlemlerinin ilgili süresini tamamlamış ve 
aktif olarak şubemiz çalışmalarına başlamıştır.

52. Vakfımızın resmi yazışmalarının elektronik ortamdaki mevzuata uygun, 
uluslararası standartlarda ve teknik olarak güvenli bir şekilde yapılmasına 
imkân sağlayacak olan Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) sistemi ile yapılabil-
mesi için vakıf adına bir KEP adresi ve elektronik imza alınmıştır.

53. Eğitim Komisyonumuzun önerisi dâhilinde, “İLHAM Okul” projemiz 
okulların açılması ile birlikte yaklaşık 150 öğrenci ile başlamış, 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, 
vakıf çalışanlarımız tarafından uygulanmaya başlanmıştır.



54. Konya merkez ilçeler Karatay, Meram ve Selçuklu’da bulunan 70 İmam 
Hatip Ortaokulu’muz bölgesel olarak planlanmış, yönetim kurulu üyeleri-
miz tarafından 1. dönem sonuna kadar ziyaret edilerek, ziyaretlerde okul 
müdürleri adına hazırlanacak “teşekkür belgesi” ve vakfımızın yayınların-
dan oluşan hediye setinin takdimine karar verilmiştir.

55. Vakıf genel merkez binamızın yürüttüğümüz eğitim faaliyetleri için ye-
tersiz kalması dolayısıyla GSB GPDP-2016/II kapsamında kabul edilen 
ve Ekim ayı içerisinde sözleşmesi imzalanan “Geleceğin Yazarları Buluşu-
yor-3” projesi kapsamında Şükran Mahallesi Başaralı Caddesi No: 19 Ho-
tamışlı İşhanı 4. Kat adresinde bulunan 401-402-403-404-40-409-407 
nolu ofisler toplu bir şekilde kiralanmıştır. Bu binada yapılacak derslerde 
kullanılmak üzere öğrenci sırası ve hoca masaları alınarak bina tefriş edil-
miştir.

56. Kazakistan’da 2018 yılı Nisan ayında Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Ka-
zak Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Nev-
şehir Hacı Bektaş Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi ve Kazakistan Milli 
Üniversitesi işbirliği ile yapılmasına karar verilmiş, konuyla ilgili düzenleme 
kurulu ve diğer organlar teşekkül ettirilmiş, sempozyum çağrısına çıkılmış-
tır.

57. 2017-2018 eğitim-öğretim yılında 7. yılına başlayan ve geçtiğimiz yıl-
larda olduğu gibi Selçuklu Belediyesi işbirliği ile yürütülen İLHAM Oku-
malarının birinci dönem geleneksel hoca istişare toplantısı 12.10.2017 ta-
rihinde Lezzan Restoran’da yemekli olarak icra edilmiş, toplantıda istişare 
ve görüş alışverişinin yanısıra İLHAM hocalarımıza değerlendirme anketi 
uygulanmıştır.

58. Yüksek Din Eğitimi Programları Kalite Değerlendirme Akreditasyon 
Derneği tarafından 26-28 Ekim 2017 tarihlerinde düzenlenen “1. Din Eğiti-
mi Kongresi”ne Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, İstanbul Üniversitesi İlahi-
yat Fakültesi ve Darıca Belediyesi’nin yanısıra vakfımız da ortak olmuş ve 
kongre için gerekli mali desteğin ilgili kısmı vakfımız tarafından sağlanmış-
tır.



59. Karaman’da İLHAM programlarının yürütülmesi konusunda yapılan gö-
rüşmeler neticesinde Karaman’da İLHAM okumalarının açılmasına karar ve-
rilmiş, 2017-2018 yılı bahar döneminde öğrenci kabul edilmesine ve Kara-
man Üniversite ve vakfımız işbirliği ile yürütülmesine karar verilmiştir.

60. 2017-2018 eğitim-öğretim yılı için İLHAM’a kayıt yaptıran öğrencile-
rimiz ve bu dönem derse girecek hocalarımızla 29.10.2017 tarihinde Yaka 
Marina’da Konya pilavı ikram edilerek “Oryantasyon Programı” yapılmıştır.

61. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 05.11.2017 tarihinde kamuoyu ile payla-
şılan yeni liselere geçiş sistemine dair vakfımızın görüşlerinin ifade edildiği 
bir basın bülteni kaleme alınarak Genel Başkanımız Ecevit Öksüz imzasıyla 
07.11.2017 tarihinde kamuoyu ile paylaşılmıştır.

62. Vakfımızın kamuoyundaki bilinirliğini artırmak, iletişim ve algı süreçlerini 
yürütmek, tanışma, kaynaşma ve istişare amaçlı olmak üzere Genel Kurul 
üyelerimizle grup grup yemekli toplantılar tertip edilmesine karar verilmiş 
ve bu toplantıların bir kısmı 2017 yılı içinde icra edilmiştir. Bu toplantılarda 
vakıf faaliyetlerimiz ayrıntılı bir şekilde sunumlarla anlatılmış, katılımcılarla 
istişare ve değerlendirmelerde bulunulmuştur.

63. İDSB tarafından 09-10 Aralık 2017 tarihinde İstanbul Yenikapı Fuar Mer-
kezi’nde düzenlenen “2. Uluslararası STK Fuarı”na İmam Hatipler ve vakfımız 
adına lobi faaliyetlerimize katkı sağlamak amacıyla vakfımız da katılmıştır. 



64. İDSB’nin 08 Aralık 2017’de yapılan Genel Kurul’una vakfımız adına Ge-
nel Başkan Yardımcımız Muhiddin Okumuşlar katılmıştır.

65. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdoğan’dan yaptığımız randevu talebine 
gelen cevap üzerine Genel Başkanımız Ecevit Öksüz ve yönetim kurulu 
üyelerimiz Muhiddin Okumuşlar, Mustafa Kavuş, Mehmet Oğul, Sıtkı Erben 
ve Lokman Koyuncuoğlu’nun katılımlarıyla 07.12.2017 tarihinde Sayın Baka-
nımız ziyaret edilerek, vakıf faaliyetlerimiz hakkında bilgilendirme yapılmış 
ve istişarelerde bulunulmuştur.

66. Vakfımız hakkında lobi faaliyetlerimizi genişletmek ve ulusal ve ulus-
lararası platformlardaki temsil kabiliyetimizi artırmak maksadıyla üyesi bu-
lunduğumuz Milli İrade Platformu üye STK’larının katılımıyla, 12 Aralık 2017 
Salı günü saat 11:00’da İnsan ve Medeniyet Hareketi Bahariye Mevlevi-
hanesi’nde gerçekleştirilen “Kudüs” konulu istişare toplantısına vakfımızı 
temsilen Genel Başkan Yardımcımız Muhiddin Okumuşlar katılmıştır.

67. Konya’da bulunan İHL mezun dernekleri ile 16.12.2017 tarihinde va-
kıf merkezimizde “Kudüs” konulu bir toplantı gerçekleştirilerek, İHO ve 
İHL’lerde Kudüs bilincinin geliştirilmesi konusundan yapılabilecekler isti-
şare edilmiştir. 

68. 24.12.2017 tarihinde Ankara’da yapılan “Vakıflar Meclisi üye seçimi”ne 
vakfımız adına oy kullanmak üzere TGTV Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı 
Hamza Akbulut yetkilendirilmiştir.




