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ATOSEV Çukurova’nın gururu oldu...
Kurulduğu 1965 yılından günümüze kadar onbinlerce üniversite öğrencisinin eğitimlerini
tamamlayabilmelerine katkıda bulunan Adana Ticaret Odası Sosyal Hizmetler ve Eğitim Vakfı (ATOSEV), aradan
geçen 49 yıllık süre içerisinde Çukurova’nın ve ülkemizin gururu oldu. ATOSEV Başkanı Necati Fidan, “ATOSEV
olarak misyonumuz ve vizyonumuz bilgi ve eğitime destek vererek, çağdaş, donanımlı ve üretken insanların
yetişmesine katkıda bulunmaktır” dedi.
Bursiyer öğrenci sayısının büyüklüğü bakımından Türkiye’nin önde gelen kurumları arasında yer alan
ATOSEV tarafından, 2014 yılında çeşitli üniversitelerde öğrenim gören ve maddi durumları yetersiz 1900 öğrenciye
karşılıksız burs verileceği açıklandı.
ATOSEV’in, “Olağan Mali Genel Kurulu” Adana Ticaret Odası Meclis Salonu’nda gerçekleşti. Tarkan
Kulak’ın Divan Başkanlığını yaptığı genel kurulda, ATOSEV’in çalışmalarına ilişkin bilgi veren ATOSEV Başkanı
Necati Fidan, amaçlarının mevcut kaynakları kullanarak daha fazla öğrenciye burs imkânı yaratmak olduğunu, bu
hedef doğrultusunda görevde bulundukları süre içerisinde önemli başarılara imza atabilmenin gururunu yaşadıklarını
söyledi. ATOSEV Yönetim Kurulu olarak, göreve başladıkları ilk günden itibaren burs verilen öğrenci sayısının
artırılabilmesinin yanında, tesisi daha güzel ve nezih bir hale getirerek ATOSEV üyelerine daha kaliteli hizmet
sunabilmenin gayretinde olduklarını vurgulayan ATOSEV Başkanı Necati Fidan şunları söyledi:
“Çağımızın temel kalkınmışlık göstergeleri, bilim, teknoloji ve vasıflı insan unsurlarında yer almaktadır.
Ulusal kalkınmanın temel çerçevesi olarak kabul edilen ekonomik, sosyal ve siyasal alandaki gelişmelere, bir bütün
olarak katkıda bulunan en önemli unsur eğitimdir. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki farklılıkların en
önemli nedenlerinden birisi de hiç kuşkusuz insana yapılan yatırımların farklı düzeylerde olmasıdır. Bu perspektiften
baktığımızda Adana ekonomisinin kan kaybındaki en önemli etkenlerden birisi de, eğitimini İstanbul ve Ankara’nın
yanı sıra yurtdışında sürdüren gençlerimizin tekrar kente dönmemesidir. Adana’nın, Çukurova’nın ve Türkiye’nin
sorunlarına çözüm üretecek yeni beyinlerin yetiştirilmesi öncelikli hedeflerimiz arasında yer aldığından, ATOSEV
olarak kentimizden beyin göçünün önlenebilmesine yönelik çözümler geliştirme kararlılığındayız. Çünkü kentimizde
eğitimli insan sayısının artmasıyla birlikte, ekonomik göstergelerimizin de bugün bulunduğu noktadan çok daha
ilerilere taşınabileceği ortadadır. Bu anlamda da burs katkısının, geleceğimizi emanet ettiğimiz çocuklarımıza,
dolayısıyla geleceğimize yapılan en güzel yatırım olduğuna inanıyoruz.”
Kentin sorunlarına çözüm üretmeyi ilke edinen Adana Ticaret Odası’nın, Adana’nın yetiştirdiği her bireyi,
kent ekonomisi ve kültürünün daha çağdaş koşullara ulaşmasında önemli bir unsur olarak değerlendirdiğinden
ATOSEV’e önemli miktarda destek aktardığını kaydeden ATOSEV Başkanı Necati Fidan sözlerini şöyle sürdürdü:
“Odamızın kendi öz kaynakları dışında, Odamız Meclisi’nde yer alan üyelerimiz de, yasalar gereği verilen
huzur haklarını Vakfımıza bağışlayarak gelirimizin artmasında önemli rol oynamışlardır. Bu güç ve destek sayesinde
burs verdiğimiz maddi desteğe muhtaç öğrenci sayısı 2013’te 1500 iken, bu sayıyı 2014’te 1900’e çıkardık. Bu yıl
içerisinde ek olarak verilecek 400 öğrenci bursu tamamen ATOSEV’in kendi kaynaklarından sağlanacaktır. ATOSEV
ilk kez kendi özkaynaklarından burs verebilir duruma getirilmiş, böylelikle Adana Ticaret Odamızın desteğinin dışında
kendi ayakları üzerinde durabileceğini de göstermiştir. Vakfımız maddi desteğe ihtiyaç duyan öğrencilere sağladığı
burs miktarı ve sayısı bakımından ülkemizin önde gelen kurumlarından birisi olmuştur. Vakıf gelirlerinin artırılarak
burs verdiğimiz öğrenci sayısının daha da artırılabilmesine yönelik çalışmalarımızı bundan böyle de aralıksız
sürdürebilmenin kararlılığında olduğumuzun bilinmesini istiyoruz. Bu vesileyle Vakfımıza kuruluşundan bu yana her
türlü desteği sağlayan herkese, bursiyerlerimiz ve Yönetim Kurulumuz adına teşekkürlerimi sunuyorum.”
Adana Ticaret Odası Sosyal Hizmetler ve Eğitim Vakfı Müdürü Fahri Emen de, ATOSEV’in başlıca gelir
kaynaklarından birisini oluşturan pano ve çelenk kullanımının artırılmasına yönelik çalışmalara hız verildiği söyledi.
ATOSEV Müdürü Fahri Emen, “ATOSEV çelenk ve panolarının kullanımıyla Vakfımıza ciddi ve kalıcı gelir
sağlanabilmesi mümkün olabilmektedir. Bu kapsamda başta üyelerimiz olmak üzere Adanalı tüm hayırseverlerden
destek bekliyoruz. Ayrıca, ATO logolu İş Bankası Kredi Kartı kullanarak da Vakfımız aracılığıyla maddi durumları
yetersiz öğrencilerimize katkıda bulunma imkânı mümkündür. ATOSEV olarak gelir artırıcı çalışmalarımızı
sürdürerek, Yönetim Kurulumuzun burs verilen öğrenci sayısının artırılabilmesine yönelik hedeflerini gerçekleştirme
kararlılığındayız” dedi.

