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1. Konya HÜDA PAR İl Başkanı Mehmet Zülfi TAN ve Yönetim Kurulu 
üyeleri vakıf merkezimizi ziyaret ederek Genel Başkanımız Ecevit 
ÖKSÜZ’le 04 Ocak 2020 tarihinde görüşmüşler ve kendilerine vakfımızın 
yayınlarından ve faaliyet raporlarımızdan takdim edilmiştir.

2. Görevlerine yeni atanmaları dolayısıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı 
Konya İl Müdürü Abdurrahman Şahin ve Konya İl Emniyet Müdürü 
Mustafa Aydın’a yönetim kurulumuz tarafından hayırlı olsun 
ziyaretlerinde bulunulmuş, bu vesileyle kurumlar arası işbirliği imkânları 
istişare edilmiştir.

3. Tahir Büyükkörükçü Anadolu İmam Hatip Lisesi Mezunları Derneği 
ve vakfımızın işbirliğiyle, Tahir Büyükkörükçü Anadolu İmam Hatip Lisesi 
ve Yıldız Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde Prof. Dr. Caner Arabacı 
katılımıyla öğrencilere konferans verilmiştir.

4. İLHAM 2019-2020 eğitim-öğretim yılı bahar dönemi seminer 
duyuruları 17-26 Şubat 2020 tarihleri arasında web sitemiz ve sosyal 
medya aracılığıyla yapılmış, ilgili afişler üniversitelere dağıtılmış ve 
öğrenci kayıtları web sitemiz aracılığıyla alınmıştır. 



5. Üyesi bulunduğumuz Eğitime Destek Platformu tarafından 
04.03.2020 tarihinde Selçuklu Kongre Merkezi'nde Necmettin Bilal 
Erdoğan Beyefendi'nin katılımlarıyla icra edilen ve İç Anadolu'daki 
platform çalışmalarının istişare edildiği İç Anadolu Bölgesi Koordinasyon 
Toplantısı'na vakfımız adına Genel Sekreterimiz Sami Bayrakcı 
katılmışlardır.

6. 04.03.2020 tarihinde Necmettin Bilal Erdoğan Beyefendi'nin 
katılımlarıyla Türkiye Gençlik STK'ları Platformu (TGSP) tarafından yapılan 
TGSP 3. Anadolu Buluşmaları programına vakfımız adına Genel 
Sekreterimiz Sami Bayrakcı katılmışlardır.

7. İLHAM 2019-2020 eğitim-öğretim yılı bahar dönemi seminerlerine 
katılmak için başvuran öğrencilerin 29 Şubat 2020 tarihinde mülakatları 
yapılmış, başarılı olan öğrenciler 07 Mart 2020 tarihinde seminerlere 
başlamışlardır.

8. Konya Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından ilk İmam Hatip Okulu 
binası olan vakıf binamızı ziyaret etmek ve İmam Hatip Okulları hakkında 
okulda öğrenim gören kız öğrencilerin bilgilendirilmesi için yapılan 
ziyaret talebi üzerine 12.03.2020 tarihinde öğrencilere vakfımız ve vakıf 
binamız tanıtılmış, Yönetim Kurulu Üyemiz Mehmet Erdoğdu hocamız 
tarafından öğrencilere “Geçmişten Günümüze İmam Hatip Okulları” 
başlıklı bir seminer verilmiş ve öğrencilere vakfımızın yayınlarından 
hediye edilmiştir.



9. Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Müdürlüğü tarafından 
vakfımıza iletilen davete istinaden, 13 Mart Cuma günü saat 15.00’de 
Mevlana Kültür Merkezinde yapılan “Etkinlik Yazılım Programı Tanıtım ve 
İstişare Toplantısı”na genel müdürümüz Muhammet Aydoğdu 
katılmışlardır.

10.  Coronavirüsle mücadele süreci dahilinde okulların tatile girecek 
olması ve alınan tedbirler kapsamında, düzenlediğimiz İLHAM 2019-2020 
yılı bahar dönemi seminerlerine ve diğer eğitim faaliyetlerimizin 
tamamına 13 Mart 2020 tarihinden başlamak üzere ara verilmiş, konuyla 
ilgili öğrenciler ve hocalar SMS yoluyla bilgilendirilmiş ve sosyal medya 
hesaplarımızdan gerekli paylaşımlar yapılmıştır.

11. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılan Coronavirüs konulu 
toplantının ardından yapılan açıklamalar ve alınan tedbirlere istinaden 
yönetim kurulu toplantılarımıza ve faaliyetlerimize geçici olarak ara 
verilmiş, ihtiyaç duyulması halinde toplantıların sanal ortam üzerinden 
yapılmasına karar verilmiştir.

12. Liselere Geçiş Sınavı’nda üstün başarı gösteren İmam Hatip 
Ortaokulu öğrencilerimiz ve okullarımızla ilgili, aynı zamanda İmam Hatip 
Liselerini tercih etmeye çağrıda da bulunan post tasarımları hazırlatılarak 
20-29 Temmuz tercih tarihleri arasında sosyal medya yoluyla 
kamuoyunda “Tercihim İmam Hatip“ çağrısıyla yaygınlaştırılmıştır. Ayrıca 
25-26 Temmuz tarihlerinde yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavının 
ardından İmam Hatip Liselerinin ve öğrencilerinin başarıları sosyal medya 
yoluyla paylaşılarak kamuoyuna duyurulmuştur.



13. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Gençlik Projeleri Destek 
Programı 2020-1 Çağrı Dönemi kapsamında çıkılan proje çağrısına “Kim/i 
Yazar, Kim/i Okur” ve “Gelenekli Gelecek” isimli projelerimizle başvuruda 
bulunulmuştur.

14.  86 yıllık aranın ardından 24 Temmuz'da kılınan Cuma Namazıyla 
ibadete açılan Ayasofya Camii’ndeki Cuma Namazına ve sonrasında Milli 
İrade Platformu tarafından düzenlenen yemekli toplantıya vakfımız adına 
Genel Başkanımız Ecevit Öksüz ve Yönetim Kurulu Üyemiz Cem Zorlu 
katılmışlardır.

15. Milli Eğitim Bakanı, Konya Valisi, Konya Büyükşehir ve Selçuklu 
Belediyesi Başkanları, Konya İl Milli Eğitim Müdürü ve Yardımcılarının 
katılımlarıyla yeni açılan Selçuklu Seyit Ulugülyağcı İmam Hatip 
Ortaokulunda bulunan iki mescidin halıları vakfımız tarafından alınarak 
okulumuza hediye edilmiştir.



16. Tahir Büyükkörükçü AİHL’de 2014-2015 eğitim-öğretim yılında 
başlamış ve o yıldan bu yana devam etmekte olan burs uygulamamızın 
2020-2021 eğitim-öğretim yılında da devam etmesine; burs miktarının 
değiştirilmeksizin 250 TL olarak devamına, geçtiğimiz dönemlerde devam 
eden bursların aynen sürdürülmesine, 2020-2021 eğitim-öğretim yılında 
yeni kayıt yaptıracak öğrencilerden geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi en 
yüksek puanla tercihte bulunan ilk 10 öğrenciye yine 250 TL olarak burs 
verilmesine, bursların 15 Ekim 2020-15 Haziran 2021 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 kesilmesi 
kararlaştırılmıştır.

17. Ayrıca Konya Anadolu İmam Hatip Lisesi, Mahmut Sami 
Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi, Hacıveyiszade Anadolu İmam 
Hatip Lisesi, Ayşe-Kemal İnanç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Şehit 
Mehmet-Lütfi Gülşen Anadolu İmam Hatip Lisesi okullarının idarecileriyle 
görüşülerek bu okullarda ihtiyaç sahibi olan öğrenciler belirlenmiş, 
belirlenen bu öğrencilere 2020-2021 eğitim-öğretim yılı için 15 Ekim - 30 
Haziran tarihleri arasındaki 9 aylık süreçte her ay 250 TL burs verilmesine 
karar verilmiştir.



18. 07.09.2020 tarihinde bir televizyon kanalında İmam Hatip öğrenci ve 
mezunlarına yönelik haddini ve maksadını aşan ifadelerde bulunan Erol 
Mütercimler’in, ahlak sınırını aşan bu sözlerinden dolayı hukuk nezdinde 
hesap vermesi için gerekli yasal süreç başlatılmıştır.

19.  Erol Mütercimler’in İmam Hatip öğrenci ve mezunlarına yönelik 
ahlak sınırlarını aşan çirkin sözlerini kınayan bir basın bülteni kaleme 
alınarak Genel Başkanımız Ecevit Öksüz imzasıyla kamuoyuyla 
paylaşılmıştır. Ayrıca konuyla alakalı postlar hazırlatılarak sosyal medya 
hesaplarımızdan da gerekli paylaşımlar yapılmıştır.

20. Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu’nun 
21.09.2020 tarihinde tarafımıza ulaşan “Türkiye’de Din Eğitimi ve Öğretimi” 
konusunda sorun tespiti ve çözüm önerilerine ilişkin görüşlerimizin talep 
edildiği yazısına istinaden eğitim komisyonumuz belirtilen hususlar 
çerçevesince gerekli çalışmasını yapmış ve neticesinde oluşturulan rapor 
ilgili kurula sunulmuştur.

21.  İLHAM 2020-2021 eğitim-öğretim yılı birinci dönem seminerlerinin 
devam eden pandemi sürecinden dolayı uzaktan eğitim şeklinde yapılması 
kararlaştırılmıştır. Buna istinaden 12-21 Ekim 2020 tarihleri arasında web 
sitemiz ve sosyal medya aracılığıyla seminerlerin duyuruları yapılmıştır. 
Kayıtların web sitemiz aracılığıyla alınmasından sonra seminerlere 30 Ekim 
tarihinde başlanılmıştır. Konya Büyükşehir Belediyesi ile vakfımız 
arasındaki protokole istinaden seminerler iş birliği içerisinde 
yürütülmektedir.



22. 21.10.2020 tarihinde, Teknofest 2020 yarışmalarına Konya’dan 
katılarak dereceye girmiş İmam Hatip Okulları takımları öğrencileri ve okul 
idarecilerinin katıldığı yemekli bir toplantı organize edilmiştir. Toplantıya 
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, Konya İl 
Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Erkan Yakışır ve yönetim kurulu üyelerimiz de 
katılmışlardır. Takımlardaki öğrencilere ve danışman hocalara plaket 
hediye edilmiş, ayrıca dereceye giren 5 İmam Hatip okulu takımına da biner 
Türk Lirası eğitime teşvik ödülü verilmiştir.

23. Teknofest 2020 yarışmalarında Türkiye genelinde dereceye giren 
İmam Hatip Okulu takımlarına da plaket yaptırılarak kargo yoluyla 
okullarına gönderilmiştir. Ayrıca önümüzdeki sene yapılacak yarışmalara 
katılacak İmam Hatip Okullarından ön elemeyi geçenler arasından 
belirlenecek bir kategoride yarışacak takımlara Vakfımız tarafından 
sponsor olunabileceğine dair de bir karar alınmıştır.

24. Vakfımızın ana çalışma alanları arasında bulunan din eğitimi ve dini 
araştırmalar alanlarında niteliğin artırılması, ilmî çalışmalara destek 
olunması ve bilimsel çalışmalar ortaya koymak maksadıyla 
gerçekleştirdiğimiz “Uluslararası Dini Araştırmalar ve Küresel Barış 
Sempozyumu” serimize, altıncı yılından itibaren “Uluslararası Dini 
Araştırmalar ve İnsan Sempozyumu” ismiyle devam edilmesi 
kararlaştırılmıştır.



25. Sempozyum serimizin altıncısının, küresel ölçekte devam eden salgın 
dolayısıyla online olarak gerçekleştirilmesine, yıl başından önce 
sempozyum web sitemizden duyuruya çıkılmasına, her yıl farklı bir tema ile 
gerçekleştirilmekte olan sempozyumumuzun altıncısının “Olağandışı 
Dönemlerde Ahlak ve Vicdan Ekseninde Değişim, Süreklilik ve 
Sürdürülebilirlik” temasıyla 22-23 Mayıs 2021 tarihlerinde 
gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.
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