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ATOSEV Genel Kurulu’nda, burs verilen öğrenci sayısının artırılabilmesine yönelik projeler görüşüldü:

ATO üyelerine; ‘ATOSEV’e destek olun’ çağrısı
Maddi durumu yetersiz üniversite öğrencilerine burs imkanı sağlaması bakımından Türkiye’nin önde gelen
kurumları arasında yer alan Adana Ticaret Odası Sosyal Hizmetler ve Eğitim Vakfı’nın (ATOSEV), üyelerinden aldığı
destekle her geçen gün büyüdüğünü belirten Yönetim Kurulu Başkanı Necati Fidan, “Adana Ticaret Odası’nın tüm
üyeleri ve halkımızın vereceği destekle burslu öğrenci sayımızı daha da artırmayı hedefliyoruz” dedi.
ATOSEV’in, “Olağan Mali Genel Kurulu” Adana Ticaret Odası Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Tüzük
gereğince Divan Başkanlığını ATO Meclis Başkanı Tarkan Kulak’ın yaptığı genel kurulda, Vakıf senedi ve
yönetmeliğinde yapılması gerekli değişiklikler ATOSEV’in doğal genel kurulu üyeleri sayılan ATO Meclis üyelerinin
oybirliğiyle kabul edildi.
Genel kurulda konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Necati Fidan, göreve başladıkları 17 Mart 2011 tarihinden
günümüze kadar ATOSEV’in nakit durumunun yüzde 391 oranında artırıldığını vurguladı. 2015 yılında burslu öğrenci
sayısını ATOSEV’in 50. kuruluş yılı olması dolayısıyla 2015’e çıkarmayı planladıklarını, bu hedefin üzerine 50
öğrenci daha eklenerek 2065 öğrenciye burs imkânı yaratılmasının mutluluğunu yaşadıklarını belirten Fidan,
“Üniversite eğitimini tamamlayan her gencin ülkemizin geleceğine yapılan son derece önemli ve iyi bir yatırım
olduğuna inanıyoruz. Bunun için de burs verdiğimiz öğrenci sayısının her yıl bir önceki yılın üzerinde olmasına gayret
ediyoruz” dedi.
Yoksul öğrencilere karşılıksız burs sağlanması amacıyla 1965 yılında beş öğrenciyle yola çıkan, 2015 yılında ise
onbinin üzerinde öğrenciye burs veren köklü bir kurum kimliğine kavuşan ATOSEV’in işlevini tam anlamıyla
yapabilmesi için hiçbir fedakârlıktan kaçınmadıklarını, bundan sonraki süreçte de kaçınmayacaklarını vurgulayan
Fidan, “ATOSEV olarak misyonumuz ve vizyonumuz bilgi ve eğitime destek vermek, çağdaş insanların yetişmesine
katkıda bulunmaktır. ATOSEV’in tüm gelirleri, Adana'da ikamet eden maddi desteğe muhtaç, başarılı üniversite
öğrencilerinin karşılıksız burs programları için kullanmaktadır. Geleceğimizi emanet ettiğimiz çocuklarımıza verilen
bu son derece anlamlı katkı, geleceğe yapılan en güzel yatırım olduğundan öğrencilerimiz tarafından hiçbir zaman
unutulmamaktadır. ATOSEV olarak gelir artırıcı çalışmalarımızı önümüzdeki yıllarda da sürdürerek, Yönetim
Kurulumuzun burs verilen öğrenci sayısının artırılabilmesine yönelik hedeflerini gerçekleştirme kararlılığındayız”
dedi.
Burs verilen öğrenci sayısının artırılabilmesi için Vakıf gelirlerinin de artırılması gerektiğini, bu kapsamda gelir
kalemlerinin çeşitlendirilerek ATOSEV’in finansal açıdan daha güçlü bir yapıya kavuşturulmasının çabasında
olduklarını vurgulayan Necati Fidan sözlerini şöyle sürdürdü:
“Şu anda Vakfımızın ana gelir kalemlerini üye aidatları, sosyal tesislerimizin bazı bölümlerinin kiraya verilmesi,
ATOSEV pano ve çelenkleri ile nakit bağışlar oluşturmaktadır. Adana Ticaret Odası Meclisimizin bazı üyeleri de,
yasalar gereğince kendilerine verilen huzur haklarını Vakfımıza bağışlayarak gelirimizin artmasında önemli rol
oynamışlardır. Özellikle ATOSEV çelenk ve panolarının kullanımıyla Vakfımıza ciddi ve kalıcı gelir sağlanması
mümkün olabilmektedir. Bu kapsamda başta ATO ve iş dünyası camiaları olmak üzere tüm Adanalılar’ı, ATOSEV’e;
dolayısıyla yoksul öğrencilerimize destek olmaya davet ediyorum. ATO logolu İş Bankası Kredi Kartı kullanarak da
Vakfımız aracılığıyla maddi durumları yetersiz öğrencilerimize katkıda bulunma imkânı bulunmaktadır. İş Bankası
kredi kartı kullanan ATO üyeleri ve vatandaşlarımız; bankalarına giderek bu kartlarının ATO logosuyla
tanımlanmasını sağladıkları takdirde kendilerine kesinlikle herhangi bir külfet gelmeksizin, her alışverişlerinde
otomatik olarak Vakfımıza bağışta bulunmaları mümkün olmaktadır” dedi.

